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Karpataliat R6mai Katolikus EgyhALzl^piz
szerkesztdblzottsag3

Majnek Antal (elnok),' Pipai
Zsttzsanna (f5szerkeszt6), Cserbdnics
Adrienn, Popovicsn6 P alojtay Mlirta,
Risk6 Marianna (szerkeszt6k).
T<irdel6szerkesa6:

Nem lehet v6letlen, hogy az Ur J6zus Betlehemben szLiletett, hiszen ez a
n€v azt jelenti: ,,a keny6r htrza" . Ha az lsten Fia D6vid v6ros6ban, a keny6r
hdzltban szuletett, akkor az azt jelenti, hogy 6 eledel akar lenni a mt sztr'
munkra. Sok mindenre van sztiks6ge az embernek, sokfCle testi, fizikai
ig6nye van, de ezek kozott vannak alapvet6k, pdiddul a keny€r. Ezzel is
jelezni kivdnta az lJristen, hogy 6 a legalapvet6bb, legemberibb sztiks6gleteinket akarja kiel€giteni. Hiszen embersEglink l€nyege, jellemunk, karaktertink, egy6nis6gunk, identitisunk nem a b6runk, a hajunk szin€ben, nem a
testi fel6pitdstinkben, hanem a 161ek szf€rtifban keresend5. Isten tehet a
lelktink legf6bb ig1ny€t"jott kiel€giteni, szivr-ink legnagyobb 6hs6g6t, ez pedig
5 maga €s az 6 uzenete, tarritasa, amely oromhir a szerctette €hez5 €s az 5
elfelejtett, elvesziteit Istenet keres6 emberis6g szim6ra. Ma, amikor a vtlig
sok r6sz6n - nilunk is - a I€tbtzonTtalansig €s a jov6t6\ a holnapt6l val6
f6lelem kinozza az embereket, kr,ildndsen Crdemes odafigyelni az angyalok
sz6zat6ra, akik 6ppen ezt 6neklik: ,,Dics5s6g a magassdgban Istennek, 6s b6kess6g a y6akarat(r embereknek." Tehdt ha mi folfedezztik J€zust, a leggyonyords6gesebb, leg€rt6kesebb Kincset, akkor eg6sz biztos, hogy Obenne
megtallljuk a szivrink b6kej€t is, 6s ugyanakkor az Istent koz6sen keres6k,
szerct6k egymds kozott is megtallIjirk a b6kess6get a kiengesztel6d€s 6tjdn.
Fontos tehit odafigyelni erre a sz6zatra; az lsten folismer6se, a Vele val6
taliikozits a hrt Altal meghozza majd a vlgyva vigyott b6kess6get 6s ugyanakkor elveszi a mi fClelmeinket, szorongisainkat, 6s helyi$s val6ban az 6
szive szeretetlnek b6k6i€t adia.
Sz(tz MLrilt el6szdr egyfa1ta f6lelem toltotte el, amikor az angyallal tal6Ikozott, Am az rogton megvigasztalta: 5 az Oristennek a ktildonje, ,,ne f€li, Mfiriat".IJryanezt ;,zeni nektink is: ,,Ne f6ljetek!" Hiszen kegyelmet tal6ltunk mi
is Istenn6l, kegyelmet taliihatnak ma is az emberek, blrhol is 6lnek, bdrhogy
is €lnek. Ne felejtstik el: ahol elhatalmasodott a bfin, ott - Isten ig6ri - tilfuad
a kegyelem. Tehdt ne feliunk, ha kozeledik az Uristen, (ne felien a vi15g. sem
az 6 kbvetSi): m6g nem it6lni jon, hanem megmenteni, meg akat bocsdtani,
irgalmazni akar nektink, bffnos6knek. Nagyon szeliden |rkezik az Isten,
hiszen egy csecsemS alakjlban j6n el, eg6sz 6let6ben a galamb egyszerfs6g6vel gondolkozik 6s 6i, s m6g 6lete v6g6n is szelid b6rltnyk6nt r.'iselkedik.
Ez az 6 Lizenete ma is. Az orszlgnak ebben az igencsak feszult helyzet6ben,
abizonytalaniov6 szorongtrstrban ne felejtsik eI az angyal ilzenet6t. Az Isten
eI akarja venni tehit f6lelmeinket. B6kess6get hozott, de ez csak akkor fog
igazAn meger6sodni benniink €s kozttink, ha Istent tessztik a legf6bb helyre,
ha elismerik kicsik 6s nagyok, szeg6nyek €s gazdagok egyatint, hogy a mi
igazi. €s egyetlen kirllyunk bent a szivtinkben is, tdrsadalmunkban rs csak az
Oristen lehet, hiszen J€zus a Krisztus, az rgazikitlly.

Popovics P6l

Majnek Antal pLlspok
Olvas6szerkeszt6:

Barkets Alice
A szerkeszt6s€g cime:

89600. Munk6cs, Mira u. 5.
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az €n testemet €s issza az €n
v€remet, abban Elet lesz o.."
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Id6n ism6t megrendez6sre keriilt a Kfupltaljai Csalldok Ta1llkoz6ja. Most is, mint sok kordbbi alkalommal,
a munkdcsi sz6kesegyhdz adott helyet az esemEnynek.
A t6ma ez alkalornmal azEucharisztia volt. A nap folyam6n M6sz6ros Domonkos ungviri pl6bdnos el6adtrs6t,
illetve Torok D€nes €s Orsoiya munklcsi, valamint Ruszin Csaba 6s Mdria beregszAszi htrzasplrok tanis6gt6tel6t hallgathattuk meg. Mig a fein5ttek az el6addsok
6s csoportbeszClget6sek szellemi tAplillkit vett6k
magukhoz, addig a gyerekek korosztdlyok szerinti csoportokban a katolikus liceum termeiben €Ivezt€k a jit6k
orom6t. Nekik barkdcsolds 6s bibliadrdma volt a progfam.

Az e15,ad6.sokb6l, tanrisd gt6telekb 51, cso portbeszElge- az €n meglitasom szerint - Dgyanaz az egy
dolog viliglott ki, pontosabban mondva ugyanaz a t€ny
ragyogott ltvalamennyi csatorndn: ah6zass6g, a csalld
boldogsigdnak kulcsa - J6zus Krisztus. Csak ri figyelve
vagyunk, lesztink k6pesek egymdsra is figyelni, csak 6t
hallgatva tudjuk majd egymlst is meghaligatni, csak neki
szolgLlva iesztlnk k6pesek egymfsnak is szolgdlni. A
szents6gi szinek alatt I€v6 mdsodik isteni szem6ly jelen16t6nek befogadlsa €letrinkbe - kulcsa a kapcsolatainknak, ztrloga beteljestil6srinknek 6s boldogsdgunknak.
Csaba elmes6lte, hogy fe1es6ge, Nl6ria milyen kitart6an
imS.dkozott 6rte, mig v€gul elkezdte fontosnak tartani a
templomba 1ir6st, €s reformdtus l€t€re v|gyat 1tzett az
Eucharisztia magtrhoz v6te16re. Elmondtdk, hogy mennyi
minden vtrItozott meg, ami6ta a szents6g kozponti helyre kenilt 6letiikben. Es m6g egy nagyon fontos dolgot
hangsfilyoztak: minden sztil6nek vigya, hogy a gyermek6t boldognak llssa, biztonsdgban tudja. Ennek egy
garanciAja van: ha a szentsegek tisztelet6re, v6tel€re
t6sekb6l

tanitjdk 6ket. A tanitds iegbiztosabb form6ja, m6dja pedig, ha el6jLik €llk azt.
' D6nes 6s Orsollza pedig a szeretetnyelvekr6l besz6ltek, ara hivtik fel figyelmrinket, mennyire fontos a t6rsunk szeretetnyelv6nek az ismerete. Hilba indui nagyon
ig6retesen egy kapcsolat

-ha nem ismerjrik a m6.sik szeretetnyelv6t, vagy nem figyehink arra, tonkremehet. Az
ot legfontosabb szereietnyelv: elismer6 szavak, min6s6gi
id6, szivess6gek, aj6nd€koz6s, testi 6rint6s. Fel ke1l iedeznr.ink, hogy melyik a tdrsunk szeretetnyelve, id6t kell
szdnnunk ana, hogy azt megismerjuk, ugyanakkor azzal

is nagyon fontos tisztlban lenmink, hogy meiyik a mi
szeretetnyelvtink. (B6vebben olvashatunk errSl Gary
Chapman Egymasra hangolua c. konyw6ben.)
A gyerekek ekozben a domonkos n6v6rek vezetesevel
k6zm6r.'eskedtek. Ki gyurmlb6l koslrkit form6lt, ki az
tivegfest6s fort6lyait gyakorolgatta, voltak, aklk gy erty itt
k6szitettek. A elk6sztilt tS.rgyakat" az olttrr elStti asztalklra
helyezt6k, azt1.n a zar6 szentfiris6n Domonkos atya meglldotta azt. A talAlkozo agap€val zirult.
En mindig a talitlkoz6 utln dobbenek 16 annak igazi
fontossdglra. Sztiks6gesek az ilyen alkalmak, mert itt
nyilik lehet6s€g arra, hogy tudatositsuk - nem vagyunk
egyedtil a kr.izdelmeinkben. Mdsokat is ugyanolyan dolgok foglalkoztatnak, mint minket, m6soknak is vannak
ugyanolyan probl6m6ik, mint nektnk, 6s lehet, a vtrIaszt
rs megtallititk rofu...
Fontosak az ilyen talilkoz6k, mert itjra 6s itjra
e s zri nkb e juttatjtrk J 6 zus oro k6rw6n yii rgazsA gait, 6 s h o gy
azokat meg lehet 61ni. Es hogy vannak, akiknek ez sikenil...
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Szegdnysdg, akizat, nyonnorrtsdg, meguetds ueszi kdrtil a testet
dltdtt lgdt. De mi a minket kdrdilaeud scitdts€gbdl egt dolgot €rtiink,
egjt ba.ngot ballunk, egjt csodd.latos igazsd'got drzdkeliink: mindezt
szeretetbdl tened ds csak a szeretetbez btusz benndinket, csak a.
szeretetrdl beszdlsz nekiink, csak a. szeretet prdb{f;i eld dllitasz

rtinket,
A G'yerrnekJdzus legjten a csillag aki d.taezet tdged. az 6let pusztasdgdtt!
pio atva
..
RemEnvik Sindor

tehet,. hogy valaki azt.6rzi: rtszakadt" a1

Akaracsonvfa 6neke
Ha szfik szoba' badd

leg1,,en

sz{lk szoba.

A sztik szobaban is terem orom,
Gyul apro gJ)ertya fnsdg 6jjel6n,
O csak ne legjten sorsolr7 bfis kozony,
O csak legtek a fdny forcdsa €n,

Apro gyern'tekek bdlud.nyozott

faj a,

En az idegen, 6n ajoueueny.
A *.

Ego JenyOJa, egA

aldozat,

magAnyban ei, beteg s mdr sirni 6s szolni se tud, vagy

nem is €rclemes. Lehet, hogl' puj,1 ..megsSalrad a
szive, 6s semmitSl nem f6l [gy, mint a karAcsonyn6l,
,i,,amin'..megis tfil kell esnie.,, Am O is dt6lhqti,'hogy
;,,,VaLaiii ,asondesen megdii a betegilgya vagy a.sz6ke
6s azt mondjat'
.:.::.:
.
. '...
,,Zarhogy ts €tzed maggd:: 6i rn€gis hoZz6dr,6tLO
jottem, €s itgSt ;,'sie.f-etlek; aho-$y csak ilsten tud szeretni. Kisgyr{g.r,,9kte lettem ed, kqre.sztre mentem
6rted, 6s.,a, ke,ny6i€s a bof 'szine'atratt -,majd'tied
leszek eg6szen! Olelj magadhoz,6s mosolyogj vissza
ram!'
:',,. ,

mellett,
ili':'..Y'-1:"t

,

t.

,,:',,,,,rr

Vdgvhlgyi Eva

Akit az Isten 6si otthond.bol

A Joisten kar drcsonyftr$a

Emberek oromdre elhozat.
Cs ak rajzolo d.j 6k mdlabws arnyekom

S

vaSV:

ie,
neki tulajdonk6ppen nincs senkije, kollektiv

imbolyoglon a szfik szobdkfalan.

Mindegt, bogt mi lesz uelem azutdn.

(Rdszleil

Egyszer, nagyon r6gen, m6g'az id5k kezdete el5tt, a
J6isten orulni akart valartinek. Megteremtette hat a
villgol Megalkotta az eget 6s a foldet, a vildgosslgot
6s a sotCts€get, a tengereket €s a szLrazfoidet, a
nov6nyeket €s az fAlatokat. Isten 16na, hogy mrndaz,
amit megalkotott, sz€p €s j6, €s orult neki. S hogy
orome m6g teljesebb legyen, megteremtette az embereket is. Az emberektSl olyan lett a viliig, mint egy
csillog6 karS.csonyfa, mert Isten sajlt Lelk6bSl lehelt
be16jrik, s igy bekapcsol6dtak az isteni szeretet aramkor6be: mint megannyi kis karicsonyfalgS, vtl6.gitottak. Gyonyorii volt a v1l5.g, 6s Isten nevetett orom6-

ben.

De egy'szer csak a ragyog6 kardcsonyfa elsot6tult.
Egy parAnyi kis villanykOrte elromlott, nem tovdbbitotta tobb6 a szunetleniil fuad6 isteni szeretetet, es az
eg€sz fa f6nye kialudt. Sot6tseg borult a vil6gra. Isten
nagyon elszomorodott. Szerette volna helyrelIlitani a
megszakadt 6ramkon..., de az emberek nem akartdk.
T6bb ezer €vig pr6blikozott - eredm6nytelentil.
... hosszir-hosszt vdrakozS.s utdn nem bifta tovdbb
turelemmel: Fi6ban, J6zus Krisztusban embelr6 lett,
pici villanykort6v6, hogy helyrelllitta a vilAgban az
isteni szeretet megszak adt iramkdrlt.
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hz orom €s az optirnrzmus tinnepe
Olt d.rs z enteld s Munkd.c s on
December B-in, 3z6z Mtrria szepl.6telen fogantatAsinak tinnep6n kertilt sor a munkicsi Szent Mdrton-sz6kesegyhdzban a Niatl P6ter munkicsi szobrisanfrvlsz
iltal kCsziten irj oltir folszentel6s6re. A szenreldst ivan
Jurkovic 6rsek, Ukrajna nemr6g kinevezett nunciusa v€gezte, aki az itj amb6t 6s I'iirsv6ti gyefiyatart6t is megdidotta. A szentmiselldozatot a nuncius €s az egyhtrzmegye prispoke, valamint az egyhS.zmegye je1enl6v5 papjat
kozosen mutattdk be. Az irnneps6gen jelen volt szimos
zarindok Klr pAtalja egyh6zk6zs6geib61, hogy kozosen
adjanak hiiit a mirrdenhat6 Istennek az ij ohAr€rt, €s
egyutt k6{6k SzeplStelen Sz(rz Miria oltalmit Kerpdtaljira €s r Munkacsi R6mai Katolikus Egyhizmegy6re.
A szentmise elejen Zsarkovszki P6ter eltallnos hely-

nok koszontotte Ivan Jtrrkovic 6rseket, aki elfogadta a
meghivd.st 6s eljott, hogy a jubileumi 6r, soLon kovetkezd iinneps6g6n egyutt unnepeljen a kitrpAtaljai hivekkei.
Ivlajnek Antal, a Munkicsi R6mai Katolikus Egyhizmegye prispoke koszont6j6ben kiemelte: ,,Kulon orom
sz,imomra, hogy ebben az 6rtrban kezdi pdpa urunk is
a jubileumi szentmis6t, melyet a szepl6telen fogantatds
dogmfja kihirdetEs6nek 150. 6vfordul6j6nak alkalmdb6l
mutat be."
A szentmise oivasmdnya r-ikrdn, a szentlecke pedig
n€met nyelven hangzott el. Szent Lukfcs evangeliun-ra-

b61 az Angyali iidvozletet magyarul N6rneth Sindor
cliak6nus, r-rkrin nyelven pedig Losdk Istvdn szolyvat
p|€bintai kormS.nyz6 olvasta fel.
.,OrUlok. hogy sokan eljottek erre a szentmisere. anrrak elienCre, hogy ma ntr-rnkanap van" - mondta a nuncius, majd igy f olltatta:,,Nagy megtiszteltet6s szlmomra,
lrogv itt lehetek ezen a sz6p napon, 6s a iubileumi €vben felszentelhetem a sz6kesegyhiLz fij ohdrft. Mivel
Szlor'6niibol szirmazom, szivesen jottem ide, mcrt igy
kicsit kozelebb vagyok a sziilSfoldemhez is." Az egyh;?mam.- ,llorar :^,. i:llemezte, Az elmr.rlt evekhez vi_

Iuan Jttrkouic nuncius az

fij amb6ndl

szonyitva nagy el5rel6p6s tapasztalhat6 az itteni r6mai
katolikus egyhlv 6let6ben. Az egyhizi vezetSsl.g es az
egyhini munkatirsak az-;{ltaluk v 6.gzett munkival jelen
vannak az emberek mindennapjaiban. Egyritt vannak
j6ban, rosszban, osztoznak oromtlkben, bfnatukban.
K6rem, folytassdk a megkezdett munkd.t, 6s merjenek rij

feladatokat is vdllalni, s akkor megv/ahozhat az egyh:tz
€s az orszig alculata."

Ivan Jurkovic €rsek a kovetkezSre hir,ta fel a je1en16vdk figyelmet: ,,A mai nap, Szfz Miria szeplStelen fogantatS.sinak iinnepe az orom, a vigalom, az optimizmus tinnepe a kereszt6ny ember szimtrra. Ez6rt nem
szabad f61ni a neh6zs6gekt51, megpr-6bd ltatdsokt61, n-iert
az IstentSI kapunk bitoritS.st, aki mindig veh,ink van.

Ebben j6 p61dak6p szimunkra zrz Istenszr-116 3z6z M1ria."
,,6romte1i 161ekke1 k6rtink, Urunk, hogy 1ldd meg ezr
az |Idozatt oltirt, mely Krisztr-rs titokzatos teste 5.1ta1 a Te

gldjti egybe. Legyen ez az o7t5,r az orok 6let
forri.sat" - hangzott a szentel6si szertartison, melynek
sorln a nuncius krtzmival megkente, majd szentelwizzel
hinrerfe m?s A7 fri or:initbol k6sztilt ohdrt.
n€pedet

Az iinnepi szentmise hangulatdt emelte az ungviri
egyhizk6zs€g k6rusdnak szolgtrlata, valamint a helyi hittanos fiatalok ukr6n nyelvii ifjirsigi €nekei.

Vllradi Natalia
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,,Az enaberszivben Yan a

legtdbb i6shg"

m6sikat, illerve elfogadni dlldspontilt an6lkul, hogy elit€in€nk. A m6r hagyomlnyos csoportbesz€lget€sek sorln
minde gyikuk 1ehet5s6 get kap ott az itelm€lkedett gondola-

A Munk6csi Szent Istvfn Licetlm dii'l<iat sztrmlra az elsd
szemesztet sorin h6rom lelkigyakol'ialoi tafiottak Busty:rhdztrn. A tanul6k kulbn-kulon €r'fch'amonk€nt n6gy napot
tdlt6ttek imtrdsigban, elm€lked€sben 6s jltCkban' Mind-

tok megoszt6sira.
K6szbnetet mondunk a szervez5knek, a segit5knek 6s
Bal>lLly Andr6s aLylnak, a liceum ,,lelki istipjlnak" Isten
lldisa kis€rie munkliukat!

egyik csoport eset6ben mls-m6s vok az egyuttlEt c6lia' Az
.ir6 errfofyr*osok azt vizsg6lt6k, milyen szdnd6kkal jottek

a liceumba, tudnak-e, akarnak-e nyitott'sziwel fel€piteni
egy i6 kereszt€ny csapatot h6rom €v alatt' A mlsodikosoknak lehetds€guk n)'iit felrn€rnli Isten csendj6ben,

Istudny Anclrea

,,ig€rem, hogy a {tz6rairrnat mindig
megosztom...'2
Ilyen 6s hasonl6 ig6reteket tettek a Munk6csi Szent
November l9-t5i, a G6lyabll
Istvdn Liceum
"kisg6lydi".
is ,,jogilag" egyen6vfolyamok
nap)ltt6l mtrr a feGOnn
els6soket, miutln
el
az
ismerllk
rangir di6koknak
megpr6b6ltatdsoknak
krilonf6le
szemrebben6s n61kri1
vetett6k ali 5ket. Az ezt megeldzd golyaavatAs sor6n
k6t h6ten kereszhil kotelez6 volt a mdsodikosok 6lta1
elk6szitett egyenruha - cumi, babasapka - visel€se. A
mulatslgos est folyamen pedig a ,,fi6kiknak" be keilett
bizonyitaniuk, hogy felk€sziiltek A Licer-tm Di6kja bnszke n6v r,tsei6s6re,: E\6szot is: egy igazi di|knak n61'

a helyes

tirylltlkozlts alapszabdlyainak
elsalititl,sa: a i6 g6lya koteles megkr-ilonboztetnl a f6tt
tojast a nyerst5l, csukott szemmel is tudnia keil megetetni a tirs6t. Mindezt a gyakorlatban kellen megtanulni. Kiden-ilt, hogy egy igazi iifi-diak csukott szem-

ktilozhetetlen

hoi tartanak a kozoss€g€pit€sben. A v€gzds6k an6l

eI-

m6lkedtek, milyen tervet,,k€szitett" Isten mindegyikSjuk16l, kit miiyen k€pess6gekkel aiind€kozott meg, s tnilyen
lehetSs€geket ad ezek fejieszt6s6re. irrilyen hivat6sban

tucljlk kibon takaztatni egy€nis€giiket.
Aki valaha vefi reszt lelkigyakorlaton, tudja, hogy a legnagyobb hangsirly az tunildsigta, illetve eim€1ked6sre kerul. Az egy6ni imfcisigon kivul a dilkok egyiitt k6sziiltek
a keresztirtra, melyre maguk itt'ik rneg az elm€lked6seket,
a szents€gim ltdilsbao pedig nemcs ak a sai:at' szind€kuk€rr
konyordgtek, hanem egyrlls€rt is, ar:-ri m€g meghittebbC
€s nyitottabbd tette a kozOs im6t.
A dilkok lelkigyakoriata eset6ben nem kev6sb6 fontosak
voltak a vezet6 llta1 gondcsan mego-alasztott onismereti
jit€kok, me1yekb5l kiderult, irogy nagyon m€ly uzeneteket
tartogatnak szimunkra. Egy-egy il*€k sarin fel lel'ret fedezni, mennyire tudunk odaflgyeini a m6sikra ("'agy besz€lget€s kdzben a saiit gondlainkkal foglalkozunk), meg

tudluk-e szavak n€lktil €rieini magunkat 6s meg€rteni

a

mei ki tudja sminkelni

osztllytArsnS:€i ikisebb-na-

gyobb sikerrel), s nem gond a lelke :r6ir€i5l fakad5
furcsa, dm kedves hasonlatokkal szerel'-rre! r-allania' A
goIvAk bebizonyitottdk, hog-v sziirrprS

ialalkkai el tud-

6s nem okoz
1ai.-nfrrotni a tanilri gAtd\t s a dilkslgol
-;i'llr:-toan
megjeleni
sztrmukra neh6zs6get mociem

teni a Gilgames vizozon-ton€ler3i sei::" -{ -megpr6bdltat6sok" fogadalomtEtellel feiezl i :;* i;e. rniszerint minden els6s koteles habozl-< n3ir szi: rbgadni a taoa:
roknak s a v€gz6s,6kfl€k. uci--:--:-'s-^ r-id6mnak s szobati.sztilnakkell lennie, ha ig:z:

6let6nek alkot6r6sz€v€

t1ii-

''i{keni
::

akat a liceum

Ui Hajtds

Hatvarr €ve €s most
Emldkrnenet S z olj,t a d.ra,
1944 november6ben Klrpitalja-szerre,,a Vlrosparancsnoksdg 2. szimA parancsa" cimmei v6szj6s16 falragaszok jelentek meg. A parancs a katonltk 6s tisztvisel5k mellett minden 18 6s 50 6v kozotti magyar €s

n6met nemzetis6gii lakosra vonatkozott. Ez volt a hazug ,,h7Lromnapos munka", azaz a ,,mdienykij robot"
toborzolevele.

Induld.s el6ft a RAkoczi-kastdly uduaran

K6t-herom 6ra mfrlva el is kezdSdott a gyrilekez6s. A

mit sem sejt5 f6rfiak az eg€sz csalid kis6ret6ben 6rkeztek a gyilekezdhelyekre, igy a munkdcsi Rdk6czikastdly udvarira is. Itt mir g6ppisztolyos katonik vdrtak r6juk, akik gyalogmenetben inditottdk 6tnak a to-

€s ttjsigir6k kis6rtek minket, s ugyancsak oniltem,
hogy ilyen sok ember jdtt el erre a rendezvenyre. J6
€rz6s, hogy ennyien eml6keznek nagyapitikra, dedaplikra 6s azok sorstarsaira. Igaz, kicsit hideg volt, de
j6 id6t fogtunk ki. Menetel6s kozben sokdig semmi
nem jutott eszembe a miieoyklj robottal kapcsolatban,
de amikor az (tthlromnegyed r€sz€t mAr megtettilk, 6s
Szuszk6n meleg gulydslevessel, tedval virtak bennr-inket, akkor gondolkodtam el azon, hbgy a rabok kaptak-e ennyi finomsdgot, j6 sz6t vagy birmit, ami egy
kicsit is jobb kedvre derithette volna 5ket. Nem, ezeker.

meget Szolyva fel6. K6s5bb innen vagonokba zstfolva
krildt6k Sket a Szovjetuni6 legktllonbdz6bb halltlt/boraiba. Becsl6sek szerint ez a ..munka" 40 ezer embert
erintett, akiknek csak alig fele t6rhetetthaza 6vek mirlva.

Akdrcsak hajdan Sseink, november 27-6n reggel mi
is a Rdk6czi-kast6ly udvarir6l indulrunk, hogy Szolyvdig tart6 gyalogmenetr-inkkel eml6kezzrink megal6.zott, elpusztitott szeretteinkre. Az riton v6gig t6v6sek
A fibhk az aldozatok ndusordual a szolyuai eml1kparkban

az embereket gy6lolt6k, len6zt6k, s ha irtkozben elestek, nem volt szabad segiteni rajtuk...

Mikor meg6rkeznink a szolyvai eml6kparkba, f6.klyaf6ny mellett haligattuk v6gig az elhurcoltak n6vsor6t. A
meghat6 esem6ny okumenikus istentiszteiettel 6s koszortzAssal 6r-t v6get.

A

megeml6kez6st

a

KArpAtaljai Magyar Kuhurdlis

Szovets6g rendezte. Boldog vagyok, hogy ott lehettem.
Sz. A,,

9.

osztd.lyos

tanulo
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a

,,Aki meg akarla tudni, hogy mi a i6---"
F erfi

Klrpitalji'n 2004. november 19.

Cursillo KdrP dt eli dn

es

21. kbzott megtafioffek a soron k6vetkezd ferfi Cursillot, Babaly Andrds
atya szernez6s€vel. Erre a h6tv€g6re
Kittpitatja t6bb telepul6s6r 5l €rkeztek
hallgat6k, az el5itd6k pedig lvlagyarorszigr6\ jottek. A j6 hangulatot az ls
novelte, hogy eg,v irj lelkigyakorlatos
h|zban kaptunk sztrIltrst. egy nagyon
sz6p vid€ken, SzinY6kon, a hegYek
kozott. A rossz idSjArdst nem volt
id5nk kifogfsolni, mert az el6adtrsok

€s az ezt kovet5 megbesz6l€sek

a

k6s5 6jszakdba nydtak.

A

Cursillo egYik feiadata: megmu-

tatfli azt, hogy Isten mag a szeretet

6s vCgtelenul szet'eti az embereket.
I-Iallgatva az el5ad6'sokat 6s az ott elhangz6 tanilsagteteleket, beldttuk,
hogy ez val6ban igy van, annll is ink6bb, mert ez mind altr volt tLrrnsztva
a Szentirls id€zeteivel. Az el5adlsok
aiatt sokunknak kbnnyes volt a szeme, felismertrik hib6inkat, helytelen
viselked6siinket, t€ves dont6seinket.
A Cr-rrsillo kozelebb viszt a rlsztve-

v5ket Istenhez, igaz k6pet fest

r61a,

megmutatia a heiyes utat €s szetrombolja azt a t€ves hitet, amiben eddig
Cltrink. Sokunknak trtformllta a n€ze-

sem vettuk, hogy elszll1t ez a h6tom
nap, de az €In€.ny, amit kaPtunk ez
alatt a rovid id5 alart, egy €letre meg-

tudatositotta bennunk azt a
t€nyt, hogy rudunk szeretni, 6s ezentirl e1 sem tudjuk k€pzelni a tovdbbr
'Es
ezt a vtrI€letunket szeretet n6lku1.
csalldbennunk
€szre
toztrst vesztk
ismerdseink.
€s
tagjaink
A sfiritett program €s a ffuadsig eI1en6re 161 €reztrik magunkat €s €szte

marad benntink.
Befejez6siil az egyik cursill6s testvdremet szeretnCm id€zm: ,,aki n'ieg
akarja tudni, hogy mi a j6, j6;jon el 6s
vegyen r6szt szem€lyesen a Cursil-

teit 6s

ron

Percbtk IstuAn
CsaP

Ko nferenc i a Szanras h 6n6n
L K|rpitaljai

Ferences Misszi6

Napiviny 6s a

Szt'

Mdrton Egyhizmegyei Kaitlsz 2004' novembet 26-28'
kozott konferenciit szervezett a kf"rpitaliat SzawashLztrn
(Zsdenyijevo) az oktatds 6s szociAlis ellltits ter6n dolgoz5 klttpiitaljai katolikus szervezetek szimtrra. Ez az€rt
nagy je1ent5s6gf, mert m6g nem volt olyan tal6lkoz6,
ahol az egyL6zmegy6ben mfikodd szewezetek k6pvisel6i
taLtrIkozhattak volna egymissai ismerked6s €s tapasztalatcsere c€Ij1b6|. A programban a szervezetek bemutatkozl el6aditsin kivtil dnismereti, szem6lyis€ gfejles zt5

tr6ningek szerepeltek, melyeket Buza Domonkos budapesti pszichol6gus, Buza Krist6f szociol6gus 6s Babdly
Andrls atya vezetett. A konferencilra ellitogatott €s e15acltrst tartott Majnek Antal pr-ispok is. A r6sztvevSk nagy
orom6re - a Nemzeti Civil Alap tlnogatlsinak koszonhet6en - m6g egy konferenciir 6s egy magyarorszS'gi
tanulminyutat is terveznek 2005 tavaszS'n.
T. Orsolya, szeruezO

tli
,,Es

J-{ajtds
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tni valr ab-6tondber1...?"

Mikulti.s-iinnepsdg

a.

Iffi

ds Fdny Ahnd.skert-kcizcis sdgdben

Szimunkra, az Almlskert-kozoss69
taglai szdmlra minden taltrIkoz6 egy

kis tinnep, de a

Mikulds-Unneps6g

kiilon6sk6ppen enrlekezetes 6s nyugodtan rnondhat6 6lm6nydirsnak is.
Mint minden tinnepre va16 el6k6szulet. neh6z €s probl6mis, hogyan
jonnek le az aknaszlatinaiak T6cs6re,
mit keszitrilrk az agap€ra, milyen lesz
a program... Amikor v€gre minden
problEmlnkat magunk mogdtt hagyva osszeiovtink. eszuinkbe sem jutnak a neh6zs6gek, csak a sz6pet,
csak a j6t latjuk. Egy nagy kort alko-

tunk, melynek kozpontj|ba a nagy
vend6get vlrjuk. Beszdlgettink az
r-innen
"_^^'-r lenves6r6l mikuldsvir6 enekeket 6nekeltlnk, de a gyerekek 6s
fiatalok mdr alig v6r16I< a pillanatot,
amikor a pllttonyos oreg betoppan
az ajt6n.

Meg6rkezett...! Itt van! Nagy az
orom: meg6rkezett a viwa-vArt Mi-

Ljuba 6s Llucla a Mikulas elStt

kulls bicsi (vagy n6nil?).
Lassan 6s neh6zkesen l€pegelve
helyet foglal, lltszrk, hogy kicsit fe-

dasz nekem eg1' versik6r, P6rerke?"
Mire P6terke ftvAgja: ,,Es mi van a
b6rondben?" A k6rd6st lltald.nos nevet6s koveti, m1l a venddg sem
feszelyezelt, jokedvii €s egyre kozvetlenebb. Most mindenki megmutathatja, mit tud: ki verset mond, ki
6nekel. A Down-k6ros Marica konynyes szemmel 6nekli a Szent Csalid
szllliskeres6s€r51 sz6I6 6neket, Ilon-

sz€lyezetten €rzi magtrt, bdr ismeri a

gyerekeket, 6s nicsak, nem a puttonyat hozta, hanem egy ,,b5rondot".
A tarsasig szemfiiles ..Perrocellije" P€terke Aknaszlatinirol - ezt nyom-

ban 6szreveszi. Fontoskodva kelulgeti a b6ronciot 6s a Mikullst. ,,NionPaszto( dtek karacsonykor

ka minden besz€dneh6zs6g6nek e1Ady Endre ,,Karicsony" cimii, nem igazS,n rovidnek,
mondhat6 vers6t, mely mindenki
1en6re elmondja

szem€b5l konnyt fakaszt.
,,Ha nagyszaklllir nagymama lesz
belSlem, ezi a napot es a csiliogo
szemii gyerekeket nem felejtem el" mondja a Mikulls (n€ni).
Talln nem ts az a fontos szdmunkra, hogy egy besz€\5 baba vagy egy
tivirdnyit6s aut6cska bukkanjon e15
a bSrondbcjl . Maga a t6ny is lelegzetelallit6, hogy a szaktrIIas oreg MikulZis P6terke, Daniella, Dianka vagy
Csaba nev6vel ellltott csomagot tart

a kez6ben, ami csak az ov6, neki
szlnta. M6g a sir6s Ljuba 6s Ljr-rc1a is
alig virta, hogy sz6litsa 5ket is.
Az ajindekok elkeltek, kovetkezik
az agapd, johetnek a sr-itemcnyek,
6dess6gek. Mindenki nagyon viddm,
mindenki e1mes6li, mi tofi6nt vele az
utolso tahlkozo ota. miiyen jo voh a
tibor 6s elSre is 6nilnek, hogy nemsokara itt a kardcsony es megint
egyritt lehetunk. Annyira j6 a hangulat how
6szre sem vesszuk az ido
_*'r
""o/

mrillsdt, arra pedig gondolni sem
akarunk, hogy mindjlfi" haza kell

menniink.

,:

ErrJei Md.ria 6s Beata

ui
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Nagymarrra meseie egy r€g volt
Kardrcsonyr6l
Volt egyszer egy kis16ny, aki olY
korban volt gyermek, mikor a templomok csak f6lig teltek meg a vasdrnapi szentmisCn, mikor az iskoltrkban betiltottek a hitismeretek tanitis6t. Sokan inkdbb a pirtba i6ptek
be, mint Isten hlzaba. OlYan id5szak volt az, mikor az emberek szAmukra idegen eszm6k6rt

-

,,elad-

tftk" a 1e1kuket. Csak a falu szeg6nyei 6s oregei, akiknek nem volt
mit vesziteniuk lelkuk iidvoss6g6n
kivul, mentek im6dkozni az estl litit'
niat. Azok a nagyapak 6s nagymam6k, azok a d6dik6k, akik szorosra
zefi ajakkal k6zen fogtdk kis uno-

- m6gis gyong6den
markoiva, s vitt6k magukkal a va-

k61kat, szorosan

-

sdrnap esti misekre. Vittek a gYermeket, aki akkor m6g nem tudta,
hogy ez az oreg, rdncos k€z hinti e1
lelk6ben a hit talalit, ahol majd kisarjad a ,fr29", 6s nagyra n5 benne
az Isten szeretete.

- m6r szulet6van
az Isten utini
ott
vigy. A hit csirdjit azonban mindenki a gyermekkor|b6l hozza. L
szttl5ih6z, a r€gihagyomlnyok v6gig me ghatlr ozzdk 6letunket.
Eml6kszem a kar6csonyvirlsokra.
Az advent gyertyafenyes est6ire,
amikor m6g villany sem volt, vagy
6ppen kikapcsoltdk. A mes6kre a
hosszfi est6ken, melyeket a nagymamim mondott. A sok sz6p karicsonyi 6nekre, melyeket ezeken az
est6ken tanultunk meg. A kozos esti
imtrkta 6s besz6lget6sekre. ns a
Szentest6kre... A feny6- 6s kolteskallcs illatf szob6ra. Azok a 169r
Szentest6k m6g ma is tisztdn 6lnek
bennem. Mikor besot6tedett, 6desMinden emberben

s6t51 fogva

ap6m behozta a feny6fAt, 6s feltette
a kom6d sark6ra. Nem volt az sem
ezustfeny6, sem a most divatos 1uc-

6s sok-sok di6. Eg6sz 6vben

g$jtor

ti-rk a cukorkikat borito f6n1'es papirt, hogy legyen mibe csomagoini

a diokat

. A fa

karacsonyra

tetej6re

egy r6gi, f6\Ne 6rzott angval kerult.
Aztdn felcsendult az 6nek. Kipirult
arccal, f6nyI6 szemmel 6nekeltuk a
MennybSl az angt-alt. A szentestei
vacsora, a pir szii szalma az asztal
koru1, a fenyfill^1ot, langyos szoba
hangulata, a szivekben a b6ke tal6n
:

Advent
':

-1

'

. I

,,'
drok uarakozas, ' ':

:.

,,,

,.

,:

mely tart iddn s teren at,
ldted egdsz folyaman.

oanat a t.

Vaiod a szot, a bizlatot,
Az olelest. az oromel adol,

havas viligba az Isten v€gtelen szercter6ne? mclco6r

Gyermekeid ben a feln 1net.

orokl1tel,,:

A pyertyak feny'es ldngiat.
A kara cs o nyt feny d il lat al

.,

.,,.,rt.,' ,. ,i1,,

.,

i'.

Ember! €leted

, ,,.

,,nema,ud:gt'akozas,

,

tn;ely'Istenb ez uezet.

Imadsalos uarakozas.
zg4 izalmas jdizolt keres.,'

a feln6ttek sz6m6ru is feledtette az
€let sok keseriis6g€t.
Egymds ut6n iottek a kdntil6
gvermekcsoportok. Karjukon kis

fenvri Fpvszer[i kis feloldalas feny6ficska. Az lIlata betoltotte gyermekkorom karlcsonyait. Nem vol-

kosdr, amibe a

tclz ratra f5nrzec diczek

frissen hullott h6.
Engem is rongyos fejkend5be bu-

6o6l< sem

csak 6desanydm st'rtotte 6des szivek,
csillagok 6s karik6k, meg piros alma

kintdllsttt

hirdetS 6nek.

A szivek boldogok voltak, mert
ott volt a kisded J6zus minden
ember sziv6ben, 6, aki elhozta a

Szem.eben a konnyet,

,Oregeidben'az

mi

man hunyorogtak a llmpaf6nyes
ablakok. A frlu 6nekelt, itt is, otl is
felcsendult a megszr.iletett Messi6sl

KeduesedtSl a tiszla szeretet szauul,

enyrJ tl t.

az Istent clics6rni?" ,,Szabad, szabacl
csak dics6rjetek!" - j1tt a vitlasz.'Es

rdcsonykor.
A feh6r h:rves hiztetok al6l vidd-

Varod a tel elsd bauat,
Tauasszal a uirugok iltalat,
Estdken a csillag ragtogasat,

mely

k1rtlezr1k' Te rrern voltdl kdntdlni?
T6ged mi6rt nem llttalak Szenteste?"
Megtiszteltet6s volt a sok kdnt"ii6.
Ilyenkor a kury*dkat a hdts6 udvarba
zdrtLk. Mi pedig megdlltunk az ablak alatt vag)/ a gangon, €s valaki a
nagyobbak koztil bekiab 6lr:,,Szabad
16zenditettunk. Felhangzott a
sz€p kar|csonyi 6nek, sokszor bentr5l is kihallatszott, ahogy velunk
6nekeltek a hLziak. Azttrn szivesen
behirtak: alm6t, di6t 6s karicsonyi
..madarat" adtak. Ez egy kolt Ltszlab6l siitott, madAr alak(r kaldcs volt,
amit a gyerekeknek k6szitettek ka-

'

Ember! sorsod.

biekkel kdntdlni. lvlinclen udvarra fe1
Vallatt
monni
tnart nrasnap lneg,,,-,"

1616

ai6n

d6kokat gy1tt"ofiek. Arcuk piros volt

Koszonet azoknak a r6gi, oreg,
r6ncos kezeknek, akik akkor, a
Szentl6lek sugallatdra, vitt6k a kicsiny emberk6ket a hit vildgossdga
fel6, hogy egy eljovend5 kornak mikor mir elmirlt a tdrsadalom 16lekol6 vihara - legyenek mald J6zust szeret6 6s €tt6 igaz hiv6i, hogy
a vll6g irjra ujjongjon, orutlni tudjon
az oromhirnek, amit 2000 6ve hozott el koz6nk aMegviilt6. Ugy, mit
akkor, rnost is eltolthessen minden
embert a szeretet, a j6sig, az orom.
Legyen kegyelem bennunk, hogy
megl6ssuk a s6ru1t lelkeket, 6s
nyirjtsunk kezet, hogy legyen mit
megfognia a kapaszkoclnt v6gy6nak!

a hidegt6l, l6buk alatt ropogott a
gyollIt anyAm, 6s mentem a tob-

Nincz Magdolna
Ungud.r

Ui J-[ajtds
Iftzut ninnrc
Nor,'er,rnnn 23-Au Midl Dalma asszony, a Katolikus Karitasz j6szolgaiati nagykovete ktrrpitaljai l|togatdsa sorin
felkereste a munkdcsi Szent Istvdn Liceumot is. Megbesz616st folytatott Kristofori OIga igazgat6n6vel €s a tanl..^r.f.^r rrl4lu
^^:.t A,^A+^
^,indekait az iskoldnak.
1UNA4I,
4L4UL4 4ld

I1

s6hez. 339 bencEs kolostor 6s 60 benc6s rendhtrz im1.ds6g sor6n ,,6r6kbe fogad" egy-egy halllrait€Itet.
A Szent Egyed Kozdss6g 2002-ben inditotta el el5szor

ezt a vtlignapot. M5ja vildgszerte tobb mint 300 viros
csatlakozott R6mdhoz, sz6mo s es em6nys oro zattal mo ndva ,,nem"-et a halllbtintet€sre. L4?/MK
A

p.ipa imddkozik Ukrajnddrt

VerrxAN: A november 24-i, szerdat 1ltal1nos kihallgat6son egy ukrin zarindokcsoport is r6szt vett, akik k6zott
tdbb pap 6s szerzetes volt. II. Jdnos Pdl plpa ukrin nyel-

ven kosz6ntotte a csoportot, €s arr6l biztositotta 6ket,
hogy ezekben a napokban ktilonosen is imidkozik Ukra1n6€rt.

A szenarya t6bbek kozdtt ukrln nemzetisegii titk6ra,
Mieczyslaw Mokrzycki r6v6n is figyelemmel kis6ri az ukrajnai esem6nyeket. KAP/MK

Dtcruarn 4. Munkacson, a szdkesegtbazban megtartottak a Karpataljai Csaladok Taldlleozojat. A talalkozo el5addi, tanfisagteudi M€szaros Domonkos unguari plebdnos, Tdrok Denes €s Orsolya munkacsi, illetue Ruszin
Csaba es Maria beregszirszi bazasparok uoltak. A talalkozo t€maja, melyen a gyereksereggel egyaLtt mintegy 140
fd uen reszt, az Eucbarisztia uolt,
Dncelaenn t0-1,2. Szinyikon Babdly Andrls atya fiataloknak tartott lelkigyakorlatot. Ezen a rendezvdnyen hirsz
fiatal vett r6szt.

FntniuAsox
2004. oeceurEn 25. - 2005. )eNuAn 4.EgyhAzmegy6nkbSl
egy aut6btrsznyi fiatal (45 f6) vesz r6szt az Eur6pai Ifjtsigi Taiz6 TaIllkoz6n. A Bizalom Zarindokttja a foldon
jelenlegi 6l\om5sa Portu gii ia fdvfu'osa, Lisszabon.

Dncnurra 27-30. Szinyakon, a lelkig,,akorlatos bazban

Gordon trening
baly An dras

a.ty

lesz fiataloknak. A trcning uezetdje Baa, pszic b o dramatiku s, Gorclon instruktor.

2005. laNuAn 6-iN kenll sor egyhizmegyei jubileumi
€vrink kovetkezS alkalmira Munkdcson, a sz€kesegyhtrzban. Az linnepi szentmise fScelebrdnsa Erd5 P6ter biboros, budapest-esztergomi 6rsek, Magyarorsz5.g pitmS,sa
lesz.

2005, JaNuAn 9. Ulguir.ron, a plebaniatemplomban
17,00 orai kezdettel ifjtnagi szentmise lesz megtartua,
Minden kedues 2rdeklSddt szeretette| udntnk.

Ktilnianx
A bencds kolostorokban a baldlraitdltekdrt
imddkoznak
RoMA: December elej6n imallncot hoztak letre villgszefie a benc6s kolostorokban a hal6hait6ltek6rt, csatlakozva a Szent Egyed Kozoss6g V6rosok az €1et6rt -Yiro-

sok a halllbtintet6s eiien elnevez6sii kezden€nvez€-

A rabszolgasdg dsszes formdjdnak eltdrlesdre
eml6kez6 aildgnap
BuDapESt: A rabszolgasdg osszes formtriinak eltorl€s6re
eml€kezd vrlignap alkalmlb6l Bir6 LdszI6 puspok december 2-in 77 6rakor unnepi szentmis6t mutatott be a
budapesti Szent Istvln -bazilikltbao.
A vilignap arr6l emlCkezett meg, hogy New Yorkban,
1949. december 2-6n, 55 €ve szr,iletett a ,,Megfllapodtrs az

emberi l€nyek kereskedelm6nek 6s egy mdsik szem€|y
prostitirci6jab6l va16 haszonszer z6snek br,inte t€s€r e." M K

Kiizti s igekturgia a Sz ent Pdter-b a.zilik db an,
II. Jdnos Ptil pdpa 6s I. Ban'tolomaiosz konstantindpolyi dkumenikus p dtridrkct r€ s zadteldael
VelrAN: November 27-€n, szombaton d6lel5tt tort6nelmi szertart|sra kenilt sor a vatikdni Szent P€ter-baziliklban. II. Jinos PdI pdpa ilnnep6lyesen itadta L Baftolomaiosz konstantindpolyi okumenikus patriarkinak Naztanzi Szent Gergely €s Aranysztrjir Szent Jdnos ereklyeit,
amelyeket 6vszizadol< 6ta a Szent P6ter-bazilikdban 5nztek 6s tiszteltek. MK
A

pdpa imaszd.ndEka

a.

gyermekekdrt
imldkozik

VarnAi.t: II. Jdnos P6l pdpa kiemelten

a gyer-

mekek6rt decemberben - abban a h6napban, amlkor az
egrhltz J€zus sztllet6s6t rinnepli.
,,Tekintsiik Isten 6fi6kes ajind€klnak a gyermeker, akit
tisztelni, meg6rleni 6s szeretni kell" - ez a pipa altal megfogalmazott imaapostolsdg fd szind€ka a kovetkez6 h6napta.
L szentatya id€n m6r tobbszor is hangsirlyozta a gyer-

mekek m6lt6slgAt, a nekik kijdr6 tiszteletet. Nagybojti
rizenet6ben arra eml6keztette a hivSket, hogy amikor
J6zus Krisztus gyermekk€ vitlt, az emberi tapasztalatban
akart osztozni veirink.

Nagybojti uzenet6nek mott5jira utalva

-

,,Aki befogad

egy ilyen gyereket a nevemben, engem fogad be" (Mt
18,5) -, il.'Janos PAI pApa igy logalmazott: .Jezus szavai
ana buzditanak, hogy vizsgdljuk meg, hogyan bdnunk a
gyermekekkel a csalidban, a clil tdrsadalomban €s az

egyhlzban."

i
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A december 5-i tnagyer,orszigi n€pszurazfus
trrafgotata
Valamennyitinket, akik bataron belcit 6s tfil maa;yarnak
el a
erezzr,ik magunkat, d'obbenettel €s fajdalomrnal toltott
ba
is'
akkor
Mdg
ered'm'enye'
d.6cember 5-i ndpszauazd's
6u
kommuniselmult
50
Az
sejteni lebetett az ered'mdnyt'
ti, majd fogyasztoi agymosasa megbozta gyilmolcset' Lebetne most uitatkozni, ki kouetett el bibat; akd'r jdszartddk'

is. Iddzbetndttk, bogt a Magltar Katolikus PLispoki
Konferencia kodeuelet adott ki, melyben ana kdrte a h[ba'
ueket 6s mind'en ioakaratu ernbert: mondjanak igent

bol

616 magjtar testudreikre' A templomokbart
teleu{zi1 katolikLrs
feloluastak ezt az Lizenetet; a rnagJ/ctr
Ug'onmegtiltotta'
elnoke
a
tdud
tebettdk:
nz{isoraban netn
mtlsoruual
Egjtbaz
Reformdtus
ezt tefiAk a Magyarorszagi

taron tul

ls.

Az azota ettelt nehdny napba'n mdris ertestilhetttink arrot, bogy uolt, aki uisszaad'ta nlagyarigazoluanyat'
Erd.elyben egy b{lcstin nenx akartak magjtar Him'nuszt
€nekelni, s L)an, abol ellenszenuuel fogadjdk a Magyar'
orszagrol erkezetteleet. Ami 5-6n tdrtent es azota brt1nik,
Sokat gondolkodtam azon, le merjem-e irni a gondolataimat eW lllam-

egy eg€sz netnzett6l. Arta a
kdvetkeztet6sre iutottam, hogy igen'
Ha az ember megmondja a v€Iem€ny€t a bariti6nak, akkor a tesfverenek mi6rt ne mondan6?
Gondoljunk csak bele, mi alaPilLn
lehet az embereket egY adott n6Pcsoportba sorolni. A szemPontok a
nyelv, a kozos mrilt, a'hagYomlnYok,
az eszmei 6rt6kek 6s 6si rokoni szlIak. Ha ez k1zos benntik, akkor nem
szdr{tt, ha tdbb ezer kilom6terre 6lnek is egymdstol. HogYan lehet hlt
azt mondafl| hogy egY bizonYos vonalon kivtil €I6k mitt nem tartoznak
hozzAnk, holott minden megvan. ami
egybekapcsolia Sket? Mi€rt van az,
hogy a magyar n€p elfelejtett magyar
nemzet lenni? Mi6r1 vafi az, irogY 10

161 6s

miili6,,magyarb6l" mdsf€lmilli6 a
magyar? Mi6rt van az, hogYha €n a
hat6r tfloldalln €lek, mAr nern va'
gyok magyar, vagY ha talin az is va'
gyok, akkor sem kellek?
Egy id6s b6csika mondta a naPok-

ban: milyen az az anYa, akinek a
szoknyl)ftt kell hirzni, hogy adjon valamit? En bdtorkodom feltenni a
k€rd6st: milyen az az orczeg, milYenek azok az emberek, akik eldobldk
magukt6l a testv6n-iket, gyerekr'iket?
Hol itt az erkolcs? Hol in a Szent Istv6n SItaI l6trehozott kereszt6ny Ma-

m.dg

soha neru fordult

eli a ruagltar brtenelemben. Jogos

afdjdalom afelbaborodas, 6s kell is a uisszaielzes, d'm
bennent nouekszik Az az erzes, bogy pontosan azt ualos{tjuk nteg ezekkel a megnyiluanulasokkal, amit a negatiuan kanzpanyolo magjtar kormd.ny elerni akart: a lnagyar
6s

nerrtzet sz1tbullasat. Bomlasztani legiobban belcilrdl lehet,
s n'tost ezt, legald.bbis egltelSre, el is ertek: egyruds ellenfordzLltak magyarok es magjtarok. Ne hagjuk ism.€t becsap-

ni nt.agunkat!
Az ald,bbiakban ndg't udlemeny kouetkezik: egy mun'
kacsi kozepiskolas lany6, egy Feluideken dolgoz6 nxagJlar
dllampolgfird, a sokak altal ismert Boite Csaba atyole es eW
Bud.apesten €15 szekelye (ez utobbit az erddlyiekbez irta a
szerzS, de ug,tanAgjt nekcink is szdl). aluassuk figyelmesen, lcdtha megtaldljuk benntik, mi is a teenddnk az
elkouetkezd iddkben. Mutassuk meg, mit jelent testuernek
lenni, bogj; azak is ldssak, aki.k nem tudjdk, mit ielent.r
A

gyarcrsz6g? Mi letr be161e? Mi6rt
maraclt csak mdsf6lm|Ili6 magyat az
orszilgban? Nem rudorn felfogni, mi€rI van az, hogy hi6ba teszek bdrmit,
nem kellek.
Igen, €n is kisebbsegben 6lek itt
Kdrpiitalliln, meft magyar vagyok, de
m6gis briszk€nvlllalom, holott csak
neh6zsegeirn vannak bel51e . Nem

f6szerkesztd

v6t bilszk6n 6s m6lt6slgteljesen viseltem, tettem valamit a nemzet
nagys6g66.rt, m6g ha ez csak annyi
volt is, hogy magyar maradtam egy
olyan orsz|gban, ahol nem konnyfi
magyarnak megmaradni.

A

n€psza-

vaz|s tit1.n viszont feltettem magamban a k&d€st: Ki is a magyar val616ban? A Magyarorszlgon €16k, vagy
a kulhoni magyarok? Talin soha nem
magyarnak,
magam
az6rt vallom
sem
kapok etrc vtrlaszt, de koszonom anbel6le
sz\rmazna
,
mert ei6nydm
nak a mSsf6lmilli6 mag,varnak, aki
hanem
lenne,
az€rt, mert dics5s6g
szavazott, mert igy leggyerek
IGENNEL
Ir{ilyen
vagyok.
az€rt, mert az
tettek teliesen tonkfe egy
nem
al'bb
nev€t?
szuleit,
&2, aki megtagadja
mawaf liLny 6'lkirpltaliai
16
6r.es
lllampolnngyar
Nem az6rt akarok
6szint6n
szemben.
nemzet6rrel
mait
eL6nekem
az
mert
gltrsigot kapni,
rem6nyt
mert
nekik,
vagyok
hiiis
hogy
az€rt,
puszttrn
nyosebb lesz,
nem
m6g
hogy
ara,
nekem
adtak
valatafiozom
is
6n
ezzel elismerj6k:
kirdlyunk
Istv6n
Szent
ki
teljesen
halt
kisebbs€gminden
hov6. Azthiszem,
ben 615 magyar nev6ben mondha- magyar n€pe'
Egressy Eva
tomt kltaszitottak vagy'unk. Mi senkiLiceum
Istvln
Szent
a
Mr-rnkdcsi
nek sem kellunk. Mi6rt biin az, ha
2
Evfolyamos dilkja
tattozni akarunk valahovl? Azt is ki
merem jelenteni, hogY kulfold6n

magyarnak|ennitgazikihivls.Ne-Anepszauazasererlmenyeafel-

kem mindennap szembe kell

n6z-

pkrdn nyelv nem tudis6val,
nem
^z
mindennap imidkoznom kell, hogy
Isten segitsen megtanulnl, ezt a sztrmomra ld"g.t-t nyelvet, mert szeretn€k az 6letimben valarnlt el6rni, itt,
rJkrajn6ban 6s nem m6shol! Eddig
rem6nyke<1tem, hogy az Anyaotszlgban valamikot mald 6rt6kelik torekvCseimet 6s azt, hogy nemzetem ne-

uid'etci magj'tarsag szamara is fel1rt
egjt lelki atomtamaclassal. tuI1gis ugy

gondolorn, bogt ez a m'rtekfi elkeseredet'tseg' ba erthetd is, de teuedeseken alapul Nem igaz, bogjt fuIagyarorszag batat forch'tott a batdron tuli
magl,,aroknak. ElSszor is: 100 000rel tobb ember rvtondott iqent, mint
nemet. Mdsod.szor: aki nemet tnon-

dott, az ls ugy gondolbatta

a
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gjtdzedelmeskedjen. C)luastam, boglt
Szdkelyuduarb elyen egjt kaueb azban
nem szolgalnak ki magyar allampol-

kormanypropaganda alapjdn, boglt

5 nem a bataron tuli magyarokra,
hanem a kdrdds egtfajta megolddsara mond nemet. Harmadszor: az
egesz uita rendkiuill el6tdrbe allitotta
Magyarorszd.gon a batdron tuli magjtarok belyzetenek a kerddsdt. Az
ad.az uitak mdgdtt ki nem. mondott
eglteteftes erezbetd andl, bogy a. 17Lag)ar-nxagJ/ar uiszony rendezetlen,
ualamit kezdeni kell uele.

1

I

Tudom, bogjt ez a magukat arcul
csapua erzd embereknek soud,ny uigasz, de ugj,, gondolom, bogyl az elkesereddsuikkel onmaguknak ar"tanak a
legtobbet. A magyarsag probl€mdinak megold.d.saban december 5-dn
csatat uesztettLink, de nem baborut,
folytatni kell a nzunkat a megkezdett
cdlok€rt.
T,

Ogy gondolom, hogy mindannyian
6reztrik, ha nem is akartuk tudomisul venni, hogy a mi nagy csalddunk,
nemzefiink beteg. December otodike
sz6wtrIasztotta az eg€szs€ges 6s a be-

teg r6szeket.
Nem hittem a szememnek,'mikor a
televizi6ban l6ttam, hogy a kormdny-

pdrtok k6pvisel6i gy6zelemrSl besz6lnek. Kit gydztek le? A sajtt n€priket! Ezzel a gySzelemmel orok
sz€gyent hoztak 6nmagukra. Legy6z-

I
g

f

2

Erdelybe tobbsdgben azok mennek,

akik igennel szauaztak. Harom

tek engem, a szeliden kopogtat6 hatdron tfilit, €s a gondjaimra bizott
gyermekeket, akiket az6rt nevelek,
oktatok osszekoldult p€nzb6I, h'ogy
szomsz€datkal b6k6ben €15 j6 magyar emberek legyenek itthon, Erd6lyben.

eue

rnar, boglt k1ztLik 6lek, es neketn kel'

lett uigasztalnom Sket a

sikertelen

ndpsz au azds kib irdet€sdne l.

sokan isznak 6s mds sflyos bfin6k
trldozataivd v6lnak, mert la1 a legy6-

6K mindent megtettek! Most rajtunk a sor. Meg kell mutatnunk Magltarorszd.g nemzettelen kormanyanak, bogjt csak azert is egy'iud tar'

zotteknek. Es most meg6rtrik, hogy a

tozunk.

tf li embereket elnyomoritoti, nagyon

getlenr,il targjtalasok kezdddtek a kormany 6s az ellenzdk k6zott a kerdes
megoldasarol.

F.

garokat. Ne tegy€tek ezt/!!

es

Annyi tortent, bogt az emberek
nem kotelezt€k a parlam.entet semmire, de az eredmenytelensegtdl ftig-

13-

dics6s6gesen uralkod6 magyar kor-

mlny is legydzott benminket.
En nagyon sz6gyelln6m, ha az engem megolelni akar6 gyermekeimet
egymds torktrnak ugrasztantrm, maid
dtadalmasan Iegy6zn€m 6ket. Nagyoo sz€gyellen6m magamat, ha a
gyerekeknek azt mondandm, hogy
n6zz€tek, ti nagyobbak, a kicsik meg
akarjlk enni a kenyereteket, verjetek
sz€t kozdtttik. Minden erkolcsi felel6ss6g az uszit6, riogat6 karmester6,
a kormlny€.
Ezeknek a leszeg€nyedett, megtort
hatlron (tli magyaroknak volt ha-

zdjuk, ezeknek az embereknek az
5sei ad6jukkal, munkdjukkal Budapesten parlamentet 6pitettek, egY
csodasz6p parlamentet, melYben
most 5ket Iegy6zt€k, elutasitjdk. Van
egy otletem: Vas megy6t j6 lenne privatiz6lni az osztrtrkoknak, s mindenkinek akkor adhatnak 20.000 forin-

tot, 6s egy fekete szeg€Iyfr zsebkenddt a nemzeti 6rzelmfieknek.
Mit mondjak m6g? Gratuldlok a
gy6zelmr.ikh1z a kotmlnyplrtoknak,
6s konok sz6kelys6ggel kijelentem,
hogy arfig 6k sajdt n6ptik ellen uszitanak €s ,,gySzedeImeskednek", 6n
nem k6rek iwtrim nev6ben 6s nem is
fogok elfogadni t6liik egyetlen vasat
sem. Ha mdr becsr.iletrik nincs, akkor
a p€nzik tegye Sket boldoggd.

Legy6zt€k azt a kisllnyq akit a napokban fogadtam be, 16 6vesen, 6s
most tanul kaniilal emi, metl ahogy
6 mondja, m6g soha nem evett. levest. Legy5ztek azt a moldvai csdng6
falut, melyr6I a romln tandrnS azt
mondta cinikusan, hogy huszonn6gy
6ve alatt, mi6ta 6 ott tanit, egyetlen
gyerek sem ment kilencedik osztdlyba, mert butdk azok az emberek.
Val6ban, az egyszert n6p kozott jir-

Kdrlek benneteket, ne bagtjatok befolyd.solni m.agatokat korn'tanypoli'

va azt l1tom, hogy a kisebbs6gi sors,
a sanyartr 61et benntinket, hat6ron

d.hal. Ne bagjd.tok, bogjt a gyfilolet

A jobb jov6ben biz6 l6lekke1:
Csaba tesfv6r, D6va

Edestestu2reim, erddlyi magltarok!

Harom 6ue 6lek BudaPesten. Magltarnak lenni 6s megmaradni egYard.nt nebdz a batarokon innen 6s a

batarokon

l.ul.

tikdk es a sikertelen n€pszauazd's

A mostani korntany mind.ent rnegtesz azdrt, bogy lelkr.inket osszetoje,
nem csak a m.i6nket, banern a. mAgjtarorszagi magjtarokdt is. Mind.ent
megtesz azert, bogjt uegleg elszakir

son bennainket magjtarorszdgi testuereinktdl, hogt ehiltesse a gyfildlet
maguat kdzollt'ink. De ug1te, mi nem
bagluk?
Tud.jatok, bog,, sokan, akik nem
mentek el szauazni, d.e igennel szauaztak uolna, dolgoztak? Tudjd'tok,

bogy nem biztositottak szamukra
szabadnapot? Tudjatok, boglt elueszitbettdk uolna n'tunkabelytike| ba
nem mennek be dolgozni? Es tudiatok, mi folyik ma Magltarorszagon?

,

Tud.jatok, nxiuel rioga,fiAk a rtagltar
szauazdkat? Azt mondtak, megeszik
a kenyeniket, bekoltoznek a bazaikba, elueszik a munkajukatl
Es mdgis marad.t masfel millio ma'

gyar!
Ha egjtetlen mag,,ar dllampolgart is
bantani meftek (men'ink) ugt sz5'
ban, mint tettben, a mai nemzettelen
kormd.ny el1rte celjat. Ha egyetlen
magya.r testudreteket megtagadjdtok
(m.egtagad.juk),

a mai nemzettelen

kormany gyrTljletkeltd polrtikaja elerte cdljat es a Nemzet uegleg elbwkott!

Tud.jdtok, mit mond.tak azok, akik
Igennel szauaztak?,,Szeglenorszagban ehink! " ",, Istenem! Hogjtan fogok
majd egy tiszta lelkfi hataron tfili
magyar szem1be nezni ezutan?"
,,Hdt ennyien maradtunk, mi tnagjtarok?" Es ezt azok mondiak, akik
igennel szauaztak. Az 6 lelkcik legalabb annyira sajog, mint a mienk.
Nekt'ink, erdelyi magjtaroknak kellett
uigasztalnunk 5ket, mefi figy ereztdk,
meg a remeny is megbalt. De a re-

mdny nem balt meg! Mi, akik megruaradtunk, nem adjukfel sohal

:

Horudtb Kinga
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Karicsolty avilAgban
Mdr a Rdmai Birodalomban is
szeyepel a naPtdrban a kard'
csony, melY szorosan kaPcsos

ben kar6csonyi dalokat 6nekelnek.

dglcez, his zett

It5d.ik a
Jdzus Krisrtus sziiletdsdnek iinnepe ez. Igazdn megbatdroz6
iinnepnaggd azonban csak sokkal kds6'bb a.ilt, sdt a kardcsotty'
fa dllttdsa ds a kard'csonyi kdpeslapok kiilddsdnek szokd'sa is alig
k€tsztiz 1ues. A kardcson'yi iinneplds kdzdPPontjdban a szeretet
6s a csaldd dlL NdPszeriisdgdt mi
sem bizortyitia jobban, rnint az,
Itogj,t szerte a. uildgban megiinnepkk, dm a szoktisok kt:il6nbtikere sztdny

A feldiszitett feny6fit a csalidok
k€z a klzben kortiltincoljdk, mikozt61.

z6ek.
inonszAc

A gyerekek zsAkot ruknak ki a Mikulisnak, hogy abba tegYe az ai nd6kokat. Es hogy az oregilr se
maradjon €hen, az asztalon r6test 6s
egy r,iveg sort hagynak sz6mlra'
SprwvoronszAc

Itt az erkllyen lt bemlsz6 T€laP6
hozza az ayindlkot. Januit 6-in, Yiz-

kereszt napj6n, amikor rni flt bontunk, a hirom bolcset vAtiik a gYe-

rekek, akik szint€n aiind6kokkal
6rkeznek.

6pr.iLleteket, m6g a templomokat

is feldiszitik szalagokkal, virigokkal.
l6ggombokkel, zold nov6nyekkel. Az
unnepi vacsorlt a szabadban k€szitik
el, nyilt t6zon. Ilyenkor, ha tehetik. a
tltvol €16 csalidtagok is hazautaznakSvnoonszAc

Karicsony reggel6n az tinnePi menti: hering 6s barna bab. A ternPlo-

gYer4zdkkal virii'1* a
hiveket. A j6 gyerekeknek a '\{ikulis
Jultomten (egy man6) segits€g€r'el
oszt)a sz6t az aitrnd€kokat.

A

karA-

a\i vagy a ttzhely kozel6ben
l6v5 zoknikba csak kisebb dolgok
kerulnek. A karfcsouyi reggeii kr'ilonleges, 6des kenY€r. Az tinnePi
menti aperitiffei indul, majd a tenger
gyumolcseivel folytat6dlk, a f6€t'e|
csonyfa

pedlg tolt6tt pulyka.

Mnrm6
Az tinnep est6j6n 6nekesek vonulnak az utc6ra, keztikben hosszf rudakkal, amelyekre cse_ngettyiiket 6s
gyerty6kat er5sitenek. Igy mennek it
a viroson, egCszen a temPlomig.
Nonv6cre

Karicsonyeste cs6sz6nyi zabkltsltt
hagynak a paitfiban, igY akari6'k a
rossz szellemeket tfvol tafiafii a htrz-

A Mikulls €rkez€se el6tt a finnek
szauniznak egyet. Karacsony napiin
a legtobb ember elmegY a temPlomba, s elhunyt szeretteinek sirjlhoz is
e

111togat,

hogy gyertYit

gY0jtson

eml6kr-ikre.

Urne;Na

A gyerekeknek T6laP6 viszi az
ajind€kot, szLniSt h6rom r€nszawas

hiszza. Vele van
(Szrryegurocska)

H6PelYhecske

is, aki

eztistk6k,

szSrmediszit6ses ruhit, fej6n pedig
korona formijir h6PelYhet visel

mok €g5

ANcrre

A gyerekek m6g idSben ler-elet frnak a Mikullsnak, amrt a kandall6ba
dobnak, hogy az a k€m€n.:-en it az
€szaki-sarkvid6kre repiiljon. Ha el5szor az ajind€klista kap lingra, trira
kell irni. Karicsonyi krilonlegess€g a
mazsoltrs puding, amel;'bs kis aj6nd6kot is szoktak rejteni. l'{egtalel6jlnak a hiedelem szerint szerencs6je
lesz. Anglia divatot is teremtett: itt
kezdtek kardcsonYkor fagYongYot
fr.iggeszteni az ait6 fol€.

Bnrcnry
A gyermekek december 6-An aiAn-

d6kot kapnak a Mikullst6l.

KrNve
'Az

FntNoRSZ(c

Or-lszonszAc
Karicsony mtrsnaPitrnak est€i€n a
gyermekeket a Strega Buffana nevii

j6 boszorklny Ilr.ogatia meg.

Soprii-

j€n kozlekedtk Olaszorszlg-szerte, a
j6knak mindenf6le finoms6got, a
rosszaknak pedig szenet visz. Lz
olaszok j6 baritail<nak sziritott lencs6t szoktak aiind€kozni, hogy levest keszitsenek be151e. Ez em\€kezteti 6ket a szet€nY id5kre, €s ez hoz

szerencs6t

nekik a kovetkez6 itj

€vben.
Auszrnre

A Mikulis (Heiliger Nikolaus) december 6-6n €dess€ggel, di6r'al 6s
almival ajind€kozza meg a j6 gyerekeket. December 24-6n pedig a gyermek J6zus hoz nekik karicsonyflt 6s
ajlnd6kot. A gyerekek rzgarortan vitjik, hogy megsz6laljon a csengetty{.
Csak ezuttrn l6phetnek a Seryikkal,
diszekkel €s 6dess6ggei feldiszitett
kar6.csony f 6t reit6 szob iba
LrsANor,{

A csalldok karlcsonv e15tt egY h6-

nappal gabonamag:-akat tiltetnek.
December 24-€n Pedig a cserePeket

a karlcsonyfa €s a karicsonYi barlang kdr6 heh-ezik. melY J€zus
sziilet€s6nek szinhelr-€t jelk6pezi.
FneNcnonszic

A kisebb gverekek a tfrzhelY kdze16be helvezik cip5iket, hogY karicsony est€jen a Mikulis beletegye az
ajind€kot. A nagYobbak a felnSt-

u1
rekkel elmennek az €jf€Ii nrisere,
majd hazat1rve
iinnepi asztalhoz
^z
iilne k

Hajtds

15-

partra megy. i|.talflllan hideg sonkdt
6s jegbe hiirott sort fogyasztanak,
DEr-Arnrra

A n6metek kardcsonykor gazclagon
feldiszitik a htrzat. Az ablakokba fakeretre- er5sitett szines gyeltya€g6ket
vr oV qzines k6neket szerelnck e me-

Ivek naovon sz6nen mutatnrk a

t61i

€jszaktrban. A lakiLsok tobbs6g6ben
betlehemet is illitanak. A gyerekek a

karicsonyi ajlncl€klistit rajzokkal
diszitik, es ejszakira rz rblakpirk4nttrt
''-"J
'*

hclriezik

LETTORSzAc

-^^-''
Ttt is nrr4r'on rzen ke-:
t\<Ll4l )Ul ly.

NfMsronszAc

Tetei6re ei rknrne-

lrezeket tesznek hopv a Mikulis biztosan megtaillja.

f4q erkczcs6t;
orrermek 16zrtc ielzi
kis csengettyiijCvel.

l-:^

n^ Ald-

dos eb6d utrn a csalidok meglSrogatllk harataikat, es karacsonyi
dobozokat adnak egymasnak, amelyekben rendszerint vaiami ennival6
finomsig van.

A lettek szerint a Mikulls a szentesterSl szimitott l2 napon it hoz
aldnd€kot a gyerekeknekr. Az iinnepi
mcnii.hernr

horsA r6fes k,innszlr

6s kolbisz.
PoRTUGALIA
qi4arlpUnlz
Lz aJdrruLnv\
nz

AuszrnArre

A Mikulls szinlit n)'olc feh6r kenpnnt lt'tzz.a A karicsonvi vacsorat a
szabaclban fogyasztjak. nrajd lemennalz n
krjkeftef
,Lrr5\
rrL^
rrra, \'.o\/
Ya5) :\rrr\rLrrL
a rannorn.dr.
'P

q
d riizh+ltt
rLrzrlrr/

mellett
llrLil\((

fclr\r-

sorakoztatott cipSkbe kelulnek. Az
iinnepi vacsora: s6zott, szetitott tSkehal burgonyival.

tlfjJr

szanak.

SvA-rc

Zilliclrben ilvenkor mesevillamos
Ol-ZnI,rrp
A karicsony niluk a nylr kozepere
esik, ezert ilyenkor a tobbseg a sza-

badban piknikezik, vagy

jdr. amely korbeviszi a gyerekeket

CsEnonszAc

a

tenger-

ta..lAl.
A7 emherck r'r srr Ldr
ruSy
tjdAr rh^-.,
szenteste csodrk tortdnnek, ezerL az

.14rnclrcn
\ 4l9JUdll.

ljszaka megsfghatja a jov5t. A Miku-

s6geket osztanak nekik.

l ^.^^.^^"i
orraraUoV AdldlJUllyr
nA SyqlqAqA

a

.1,,
ud-

lokat €nekelnek, l<ozhen pedig edes-

A szaloncukor tort€nete
Szaloncukrot mir a mtlt szLzadban k€szitettek a cukriszok, de az edess6g igazS,n a szizadfordul6n v11t
divatossf. A reformkorban - francia minttrra - jdtt divatba
a polgiri lakdsokban a fogadoszoba, azaz szalon, ahol
kardcsonyfit iilitottak, igy lett a fin 1€v5 diszesen csomagolt csemege neve szaloncukor. J6kai m6g szalonczukkedlinek nevezte a szaloncukrot, ugyanis a cukorka
neve a n6met Salonzuckerl sz6b6l ered. 1891-ben jelent
meg Hegyesi J6zsef magyar-francia szaktrcs €s vil\alkoz6
A legriiabb bazi cukraszat cimfi k€zikonywe, amelyben
tizenh6tf6le szaloncukrot il le, igy p1.: szalon-ananiszcukorklk, szaloncr€me-bonbonok, szalon-marasquincukorkdk, szalon-piszticz:cukorkik.
A szizadfordul6n 6s a k€t vilighdborfr kozott a cukrlszok a si.item6nyek mellett fagylaitokat, cukorkdkat, bonbonokat 6s szaloncukrot is kCszitettek. A hires cukrisz-

dikban nagy mennyis6g[i szaloncukrot k€szitettek

az

unnepek e15tt, volt, hog;, 112potrta 25-30 kg csokolid6t is
felhasznlltak. A pozitiv folmdkat itszittrIt rizslisztbe mlrtottik, €s az igy keletkezett melyedesbe ontott6k a foiy6konlr gup1.1. Amikor a cukor megdermedt 6s megsziradt,
kivett€k 6s becsomagoltlk. A papirra angyalklkat ragasztottak, 6s mdr lehetett is a kardcsonyfAra akasztani. Persze
nem mindenki engedhette meg magdnak, hogy csi11og6
cukrlszddban vdsiroljon szaloncukrot a fira, ez6rt sokan
otthon k6szitett6k el a csemeg6t. Ha van id5nk 6s ke'dvunk, mi is k6szithetunk h5,zt szaloncukrot a karicsony-

fira.

A cukrot a vizzel addig fSzzik, amig szilasodni nem
kezd. V6kony dr6tb61 hajlitsunk gyiiriit, mdrtsuk bele a
masszlba,6s pr6b6ljunk meg bubor6kot firjni ugy, rninthe
szappanbubor6kot ffjnink. Ha ez sikertiLl, akkor m6r
megfelel6 a cukor iilaga. A masszit ontsuk vizzel kioblitett polcelSntjlba, ontsrinl< a tetejere is egy kis vizet. es
teg)ruk hideg helyle. Amikor mrl nem meleg. fakanillal
addig keverjtik, amig h6fel-r€r p6p nem lesz bel5le. A p6pet osszuk annyifel6, ahitnyf€Ie cukrot szeretn6nk k€sziteni. Keverjik hozzi az izesitdket. Eztttlan egy kicsit
langyositsuk meg, hogy j6l kenhetS legyen. es Irideg tiJcin simitsuk eI 1,5-2 cm vastagslgban. Amikor a cukor
megdermedt 6s mdr vighat6, vizes k€ssel kis t6glalapokra

(barna) cukor, 3 d.luiz, izesitdk: claralt
clio, kakao, 'mogtoro, marcipanmassza, kokusz, citrom.

vagy kocklkra szeljriLk. Ha szeretjtik, vonjuk be csokoItd€va\ Selyempapirt 6s szines csomagol6kat vigjunk
m6retre, sz6ltiket tojtozzuk be, 6s csomagoljuk be a cu-

Beuonasboz: csokolacles brtabeuonS.

korkil<at.

il,n, e

npcupr,
HozzAuator<: 1 kg

rti Jrajtds
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F€nyek €s Zrnyak Betlehemben
Vri.: Lk2, 1-2O
A

szOmrEs ntnnszEtEsn:
Pr6biljuk irgy olvasni a szdveget,

aliogy Lukics szeretnd Kis€reljuk
meg felid€zni hangulatdt. Ha ig.rr olvassuk, felfedezzlik, hogy a betlehemi
szulet€snek kettSs olvasata van: egy
ernberi, ez az irny,6s egY isteni, ez a
f€ny.

V

A rlszrfu,q EMBERI

oLvAsAT:

Az ARNY-oIDAI

Luklcs evang6liuma €PPen ^zt

akarja, hogy ezt az irny-mrszteriumot
szemlEljuk. Mert e n61ku1 nincs f6ny
szdmunkra.

Az 6rny€k a betiehemi esem6nY Politikai hittere.

Elm6lked6seinkben, szentbesz6deinkben €ppen ezt szoktuk eLmaszkirozni vagy 6rte1m6b51 kifolgatni.
Mate JCzLts szulet€s6t a nagy isteni
tervbe helyezi be1e, Luklcs egy tisztSn
emberi, politikai rendszerbe. Ez Luk6csra je11emz5. Az Evang6lium hirdet6s6nek kezdet€t is a politikai vezetSk
nevCvel clfutumozza: ,Az tJr sz6lott

Jinoshoz... Tib6rius csiszfu uralkoddsinak 75. €v6ben, ...Pontius Pilltus
helytafi6slga idej6n... stb." (Lk 3,7-r.
Ne gondoljuk, hogy Lvk6'cs ezzel
csupdn helyi szint akafi" adm; t6r1"6'
nelmi tudaset fitogtatni, vagy folklo-

risztikus vonist belevinni elbesz6l6seibe. Szimlra ez fotradalmian 6i

A csAszAnt RENDELET:
Lukdcs olyan meglePSen, ,,botr6nyosan" fogalmaz,hogy ez csak tudatos lehet. Mintha mondan6: 2004-ben,

amikor Putyin Oroszorsztrg (Kucsma
Ukrajna) e1s5 embere; Bush az elnbk
az Egyesrilt Allamokban, Gnrrcsfny a
miniszterelnbk Magyarors ztrgon, amikot,.. ez Cs ez tofi6nik €PPen az
orszlgban, a hiv6k egy kisded nYija
valahol Isten lg€j6t hallgatla. Micsoda
arinytalanstg?l

Alphouse lll6tdrie
KenAcso.rry
Jaszolt ki dallana
szegltentelen manaP?
Fdt dfszitsen? Afa

boltakkal roskcitag/
Ohsd ki a csillagot
s a szines gtenydcskak'atl
Itty rij t s inkab b Ia ty t a kat

afajdalmas anyaknak!
Gonoszsaggal zubog

pi,lyiy

a

fotd.:

^ Btallo tnoS;
az
szerte uihar soPort.
Anpyalne|/ elbagYott
eged.oe u$szarcry!

Akasztolt pasztoroh,
kdp€n borzong az Ei.

elm6let.

Ahelyett, hogy Isten lg€i€nek ezt a
nagy esem6ny€t Izrael n6p6nek krono1,6gil,jitba helyezn6 el.- a poglny, a
profdn vrldgba vezet minket.
J€zust nem Abrahimt6l, M6zest5l,
D6vidt6l dtrtttmozza, hanem C€zirt6l.

Ot lliamf6rfi nev€vel kapcsolja

az

Evang€lium szulet6s6t az egyetemes
t6rt6nelemhez. Tib€rius csisz6r, Pontius Pil6tus, Her6des, Fulop 6s Lizani6s. Pontosan a politiklnak ezen emberei hasogatt6k fel a Szent Foldet.
R6ad6sul k€tf6pap volt egy helyett.

Botr6ny! Annlsnak politikai sz6nitl'
sok 6s intrikik lrdn sikerillt kineveztetnie vej6t, Kaifist. Ez az a vilfg, kornyezet, amelyben Lukfcs J€zus sztilet6s€r5i besz6l. Igen fontos ez, mefi
ezt pobtikai kornyezetet taldljuk

^
J€zus per€ben 6s hallba it€16s€ben is.

50let al-magusoQ;

az arany, tdmjen, minba,

,,Augusztus cs6szAr rendeletet adott

ki, hogy az eg€sz foldkereks€g irass€k
6ssze" (Lk 2,7). Eg,v ember sz6l, 6s
mindenki megmozdul. Mintha egy isten szolna: gytiljenek egybe az emA.
berei<. l.s igy lett.
Semmi sem lllhat ellen ennek az
embernek, rki a vilSgot mozgatia.
Egyiital2tn nem ismeri Isten terveit.
Nem is 6hajtia ismerni. 6 csak azt
akarla, hogy ,,D6r-id fia" ls legYen
rjsszeirvr. .., amin legfeljebh tr€l5Lko21k.., A zsid6k szAmSra ez a \egnagyobb negallztattrs. A Szent Fold
nem Isten€ - hanem a C€26't€' Isten

haliilSnak jele ez lztaelben: nincs
tobb6 vel0nk. Senkl sem vonhatja ki
megdt a |endelet alol: sem az essztnusok (a 16zad6k), sem a farizeusok
(a tiltakoz6k), sem a zel6ttrk (a gerillaharcosok).
Jozsef 6s lvlaria ebbe az egyetemes

6rv6nybe kerui bele. Es 6PPen itt
mutatkozik meg ez irny miszt€riuma.
Az a csiszdri rendelet, amelY 5ket
Betlehembe hivja, ki is [izi onn6t.
Csak a nevuk kell, de jelenl€tukr5l
nem vesznek tudomist. Mert Betlehemben mindenki ki akaria haszntrIni
C€ztrr magasabb
sajit javira
^zt, ^mit
szinten a sa)6t laYara tesz. Mindenkinek van hel-ve. Ennek a fiatal pitnak azonbao nincs. Csak egy istdil6
jut nekik. mefi nern volt hely a sz6Ilison.

Lesz6[ az €iszakat.

A r-ilig }4estere, C€26r, €s maga

a

mil elorozlatok.
zsar6.tnok, kdnny 6s ,^er ma!

vi15g igr, fogadja Krisztlrst.

Nep! drua s uddtelen!
Szabadsdg udrtanuia!
karacsonyej milyen
tdmad teneked ujra?

gadds, a sziv€1yess6g, a melegs€g tagad6sa: roviden bsszefoglalr'a a Gyer-

Es nicsoda fobaszok,
szdgjtenbdl s uagybol fonca,

mdltatjak a uildgot
ualaba irgalontra?
(Les Nouvelles Litieraires,
1955. december 20.)

Karicsony eredetileg Pontosan az
irliimitas hiinya, a csaltrd, a vend6gfo-

mek tagadlsa. Felfogjuk ezt?
Az elsS karicsonY - Lukics evang6lista szerint - pontosan a mi han-

gulatos karlcsonyaink ellent€te, annak tagadtrsa.

Itt a paradoxon!
J€zus a sors jdt6ka. J€zus az, aktt
nem virtak, a vlI6g partifua vetSdott
torekeny, kicsi l€ny. A csdszlr kove-

telte ezt az utazlst; nem 6rdeklik
kovetkezm€nyek.

(ez 1955-os, elbukott forradalom ut6n
irta ezt a verset egy francia kolt6)
forditotta: P. Szedd D6nes ofm

A

a

betlehemi Kar6-

csony teh6t egy iirul€kos esem€nY,
anrelynek C€zar az oka, eredm6nYe
pedig az istil16, a i6szo1. Nem iehet

Ui J{ajfds
ezrecies katonlk n€lkut. Nem lehet
gySzelem t6z\etek n6lku1. Nem lehet-

nek nagy ernberek kicsik n6lkiil,

tuan RamdnJimenez

Karicsony

va-

.,

.

.;J
--,
--J!gyls -l\T.LKULUL\K

e/ lsrENl

Ilalkan

oLVASAT:

Gyo

bdget

a

bd.r6.ny.

ngdden nyil

ud n

ftja nyuj tot t

C6zal nem tudja. hogy olyen jdt€kot
lAtsziki lmelynek t6tjc Jsten. Az Arny
nriszt6riurndra a f€ny miszt€riuma fe-

kialtassal ordmet a szamdr.

iel.

iglt kdzli a csillagokkal.

Micsoda kontraszt Yan

a

Csabol a kulya.

cs6sz6r

parancsa €s az angyal €neke kozottlll

lcbrecl

Fd

A f6ny:

I

e

Jeletset lat

A

csaszAr azt akafia. hogr' f6ljenek
t5le (a i-ratalom mindig erre €pit).

Az qnotrtl iov qz6l Ne f6liatcl,
Nagy oromet hirdetek nektek!"
Isteni oiorrr. Krisztus va16ja oromb51 van sz5ve: Velunk akar lenni! Ezt
I

az otomet semmi meg nem akadilyozhatja, de folytat6dik az izenet.

m, Jol kelt em. Egi

tam

a

Jotaon

kiuinitni,
minlba tr,ikorben
nezne magat a mennJl,
Puba g,,ong€d kdddk
bu

rkoltak

a

fdkat;

Leszdllt a hold

,,Dics5s€g a magassdgban Istennek...
Ma szuletett megvdlt6tok. Krisztus, az
LJr." Ez a KINYILATKOZTATAS (1e-

selymesen, aranylon,

leplezrs). A zsidok inrddtdk az Urat,

DO0O8 A SZtUem

6s v6tt6k a Krisztust (a Folkentet). So-

mintba nebez bor boditanA.
Benyitotta m az istd lloba:

hasem mert6k volna rem6lni, karicsony riott, hogy a Krisztus, ekit virtik. masa az l'tr lesz.. ekit imddtak.
A szerelern 5si dlmr (eg1'seg) rnegvrlosiiltl isterr annak ellenkezdj€t

kereken, mint Isten d.icsfinye.

csakugl,ap olt uan-e?

-

Olt uolt.

.

rat!
,,Es a folcion b€kess€g az embereknek, akiket Isten szeret"

A legrnegharobb, hogy Krisztus
nenrcsak az, aki adia ab€k€t, hanem
6 naga a rni b€kess6gunk. 5 isten
€16, szem€lyes b6k€je

Ae*iti ki a foldet az €ggell

A

nsruor"lAry:

Az rrrSyd:r
ennr'.li
^z

iizFnFi me!.,/ rJuPu
rqrine
uz\rr\rt,:rrr)

Isten nagysdga: abban nyilatkoztatja
ki magit, ami ellentmond neki. Az
Univerzum foglya akart lenni, hogy
minket fogsdgunkb6l szabaditson.
Nern iitszotl az 6letrelt. Vdllalta a mi
dietunketl Ez Betlelrem f6nye €s irnlr€ka Lukfcs elbesz6l6se szerint,
Erdemes megfigyeini, hogy a jdszol
J€zussal 6s M6ri6val hom6.l).ban 111. A
pdsztorokat boritotta be Isten dics5s6ge. Miria 6s J6zsef csodllkoznak
azon, amit ezek elbesz6lnek nekik

mint Hirsv6tkor.

fjnrr
r\r,)t
a

fektetett,

bep6lylit gyermeket" (Lk 2,i2).
A z eliAyer-l

claiorn rendj6nek, egy hatalmas politil<ci mozgds jdt€kszere. De 6ppen ez

i\4indig k6s6s van az esem6nyek 6s
;rnnak meg€fiese koz6tt: 6ppen [gy,

f€llromall han fejezdCik be. .Ez iesz

jel: Tallltok egy jiszolba

forditotta: P. Szed5 D6nes ofm

(Lk 2,18).

.

6

*^ -,i .a vrrr
Alti -4
rq orrno4 s-4 rrlaSala

h6tkoznapis1g ruh6j6t, az esem€nyek
banaiitdsdt. J€zus sz6,nlra emberr€
ierrni ippen ezt iclerlti. rnegosztja so!'sunkat, prilydba ,,iant z6rva: hidegs€g,
konnlek. szdnr[izetes fogldja egy
kuivfrosi istdll6ban, trIdozara a tLrsa-

teii szulet6st hirdet Gibriel. Mig J6nos
szuletdse tiszta €s zavartalan oromben

telik, J6zus€ba nagy fljdalom kevereclik - €s aki ezt it€li, az Maria: teljes
kifosztottsdg, kisernmizerts6g... M69is

irgy mutatja be ezt Lukdcs, mintha ez
mag6t6l efie6d5 lenne. Ez a sztlet6s
ei6re meg6rezteti, hogy ez a gyermek
szenved€sre es szeg6nys6gre szuletett. Es ez csak a kezdet: a bemutatls
jelenetdben Mdria jelet kap, hogy a
Messils sorsa ellentmondis 6s kudarc
lesz. A Zsid6khoz irt lev6l megmond)a, hogy ez az elIentnond6.s a kereszt.
Fiir 6s Anya szenved6se egy lesz. J6zus elveszit€se el5re jelzi azt a hdrom
., 7
napotl lgy Mdria elSre At€li az egtsz
hfrsv6ti miszt6riumot.
Most igy jobban megragadtuk Karfcsony jelentds€t a Lukdcs Evang€lium
szdveg6pitkez6s6nek eg6sz€ben.

Ez az €jszaka val6ban f6nnyei 6s
irnnyal teli. A jiszol elsd lllomtrs a
keresztirton, mely a sirhoz vezet.
Iiszolholcs6 - 6s sirbolt! Az ember6let k6t ellentdtes v€ge!
A p6lydk Kar6csonykor egy bekotOzdtt embert l€tez€s jelei, az tres
leplek a sirban a dics5s6ges isteni 6let
jelei. De rnindkCt oldalon 6ppen a je1
riress6ge jelent€ssel terhes.

resTi rninr rmir C6zir. Es iiir-telen

ininclent betoit isten dics5s€gel lvlig a
errrberekt6l,
csiszir tZivolslgot tafi
Isten dil€pi azr. ..lsten^z
dicsds€ge b'eragyogta a pdsztorokat" - mondja Luklcs. .
Ezeket a tsztat^ianokat beburkolja
Isten dics6s6ge. Micsocla kihivds Isien
r€sz€r61, micscda kontraszt a csisz|r-
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,,CnEsceNoo" MARre iret6eeN:

Mtrrta az oromb5l a f|jdaLomba
megy it. Az 6 sz|.mtrra megpr6bdlatest jelent, hogy ,,nem kaptak heiyet
a sztrIIison". Szimfua ez a \ercsztfit
kezdete.
J€zus szulet6s6ig minden az OnOU
jegy6ben tort6nik: az Angyah tidvozlet. a ..Magnificat- tiszta Orom. Orom-

A p6lyik 6s a sirban mandt leplek

a iel melv IstenrrSl besz6l: e

dicso-

s€grdl.

MeglepS,,mtrriits" val<is6gl Hasorrl6-

seg van Mtrria eg€sz rejtett €lete €s
J6zus nyilv6nos 6let6nek misztdriuma
kozott. Mfuia elStev€telezve €h J€zus
szulet6s6b51
aml Fia sorsa lesz a
^zt,
hlrom€ves nyilvdnos
mfikod€se alatt.
M6ri6t 6s J6zsefet a plsztorok evangelizi,tj6k. Az 6 tantsSgtev€suk lesz a
villgossdg abban a soi€t barlangban,
ahol a villg Vil6gossAga e villgra jott.

Ez a Kardcsony 6si 6rtelme:

Isten

nregk6stolta €s eg€szen vlllaIta €Ietunk minden szenved6s6t €s kis€rteset. Ezek utin nemde istenkdromlis

aA kerdezni. miert engedi meg ezt
meg

az Isten? Inkdbb eiragadtatott

^zt
szeretettel
kellene felkilltani Szent
Ferener.el. -tJ6zz6rek Isten milven
allzatosl"

Eletrink hangulat n€lkuli sivir szakaszai: a kis6rt6sek, az elhagyatottsS.g,
a klvetettseg sincs ezentirl Isten n6l-

kiil. Isten mindordkre velunk van. 6
rnindennapjaink Istene
Barsi Balazs

tti

J{a

jtd
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I)ecember €s ianrudr szentiei'
A kirdly felt€tlen hiv€t Iitta Tamtrs-

KANrzrusz SzrNT PETEn
ALDozoPAP

ES

EGYHATTAN.I''

UNNepn, Dncnl.reeR 21.

A gelderlandi Nijmegenben sztiletett (ma Hollandia) 1521-ben, tekintelyes patricius csalidb6l Apia aka'
rata ellen6re teol6gilt tanult. majd a
jezsuita rendbe l6pett.
P€1dak6pe volt Faber Szent P€ter,

akinek reszt vett egy lelkigyakorIar/an. I546-ban szenteltCk pappa.
N6metorszigban szentbesz6deivel
6.s irisaival kuzdott a katolikus hit
meger5sit€s66rt 6s meg5rz6.s6€rt.
A trent6i (latinosan: tridenti) zsina-

lon az augsburgi ptispok teol6gusa
vo1t. 1556-t6l 13 6ven At 6 volt a
fels5-nCmetorsztrgr iezsuita rendtartominy plovinciilisa (tartomfnyf5noke).

Kiterjedt irodalmi tev6kenys6get
folytatott. Sok konl've kozr,iLl leghiresebbek a Katekizmusai.
Misztikus 6im6nyekben r6szesult,
J€zr-rs Szive-kinyilatkoztatS.sir

6I nap-

I6jlban szfmolt be. Nagy bizalommal dolgozott a sok nelftzs6g koze-

pette. Fribourg-ban

(n6metesen:

Frieburg) koll6giumot is alapitott.
1597. dec. 2I-6n halr" meg Fribourgban (Svdyc). 1864-ben avatttrk
boldoggl, L925-ben Pedig XI. Pius
avatta szentt€. Holtteste a svijci Fri-

bourgban,

az ottani Szent MihilY

templomban nlugszik.

Becrrr

SznNr Te-mAs

POSPOK ES vENTANO

UNNrpe' oecnunnn 29.

1118-ban Londonban szriletett,
gazdag normann keresked6
^pja anyja egy szanc1n emirnek
volt,
volt a l6nya. Szr.ilei a kivdl6 angliai
alapfokir iskollk uten Pittzsban
tanittattlk.
A Canterburyi egyhinmegY6ben
volt pap, kiilonboz5 k6nyes feladatait kiv a\6an IAtta el, majd a kir 6Iy,
II. Henrik lordkancelilrja iett, aki
megbizta fia nevel€s6ve1 is. Tiszta

erkolcse, j6sziv6s€ge, er6nyess€ge
ekkor is kozismert volt!

ban, €s elhat|rozta, hogY 6rsekk6
teszi. Tam6s figyelmeztette: 6rsekk6nt a krfiy akarata ellen kell sok
mincient tennie, ez€rt meg fog
szhnni bardtsdguk. A figyelmeztet€st
Henrik csak tr1f|nak vette. 7762-ben
ellenkez6se daclta TamS'st puspokk€ vtrlasztottak, 6 lett a cantelburyi
6rsek.

MweI az EgyhiLz jogait nagl'on ha-

tArozottan v6dte

II. Henrik kir6l-v

onk6ny6vel szemben, el6szor srilr-os

p6nzbtintet6sre, maid bortonbrintet6sre it6lt6k.
Tamds nem ismerte e1 birii iilet6kess€g6t, ez€rt a Szentsz6kb.ez fel-

lebbezett, 1m biztonslgi okokb6l
Franciaorszlgba menekiilt, €s on hat
€v ig szim(zet6sben mar adt.
1170-ben visszat6rhetett, es a kir61y is kibektilt ve1e. Kapcsclatuk
azonban az udvar lrmlnvkoddsa
miatt ismet elm6rgesedett.

TamTas so-

kat szenvedett. A felb5sztilt kir6iy
uszitlsira zsoldosai 1 170. ciecember
29-€n az esti zsolozsrrAlit v6g26
6rseket az ohAr el5rt, papiai szeme
lltttua o1t6k meg.
III. Sfndor p6pa 1'1=3-ben avatta
szentte.

s6gek" n6wel fogott egybe, de
megismerkedett az egyhlzi tant6rgvakkal is, s v6gul pappa szentelt6k.
1210-ben Bolognlba ment 6s jogot
tannlt, k6s5bb ugyanott tanitani

kezdett. Akkoriban sok tanir csak
az€rt tanitott, hogy min6l tobb penzt
keressen, Rajmundnak viszont az
volt a v6lem6nye, hogy a tudominlt
nem szabad p€nz€rr lrulni, €s tanitv1nyait6l nem k€rt tanditjat. Barcelona ptrspoke ravette a fratal tud6st,
hogy t6rjen vissza spanyol hazAi6'ba.

Otthon Rajmund egy ideig sz6kesegyhizi kanonokk6nt szoigdlt, 6s bizonyos egyhizkorminyzati feiadatokat litott eI. 7222-ben folvette a
domonkosok rendi ruhiqit. K6s5bb
R6mlba rendelt6k, €s ott IX. Gergely p6pa kdpl1.nja 6s gY6ntat6ja
lett. 6 A\litotta ossze IX. Gergely pi-

pa rendeleteinek
lemondott.

Amikor Rajmund - kozel szLz€ves
kordban - 1275. lanuir 6-in Barcelonlban meghalt, a hivek nagy serege r6tta ie el6tte a r,6gs5 tiszteletet. 1601-ben avatta szentt6 VIII.
Kelemen pipa. 1647 6ta Barcelona

Erdekess6g, 6s a ton6nelem szomorri trag6d r6ja, ho gt' T amlst haltrIa
ut6n m6g egyszer elit6lt6k: VIII.

v

Henrik kirltly 1538-ban szdmvet6sre
idlzte Tamtrst. Mivel a halott nem

PAL}S RENDALAPJTO

jelenhetett meg, a hataimi Sruletben
tobz6d6 kirlly \izad6s. makacssig
6s fe1s6glrtr1ls cimen haltrIra it€lt'e:
sirjdt feldrJrltdk. erekll-eir elegett6k, a
sirjaban levd 6rt6keket elkoboztdk,
szobrait, k6pmlsait 6s mis eml6-

keket megsemmisitettek.
PnNNeronTr Sznn"r

RaJuno

PAP, SZERZETES
UNNEPE: JANUAR

/.

A Barcelona melletti Pennafofi v1rdban szuletett 1775 koiril, nemesi
csaiddban. Kor6n a barcelonai
sz6kesegyhdzi iskolitba kertilt. Ott
azokat a ttrrgyakat tanulta, amelyeket a koz6pkor a ,,szabad mester-

gy6jtem€nY6t

(Decretales). I238-ban a tend f6no'
k6v€ vtrIasztottfk, de k6t 6v miriva

ir

o

s6nak v6 d5s zentj e.

Borpoc 6zsfs
UNNnpr, laNuAn 20.

El6ke16 szr.ilSk gyermeke volt
Pappit szentel6se utdn nemsokira
eszter€lomi kanonok lett. L246-ban
lemondott m€It6sig6r6l €s a pilisi
erd6s6gben remet6skedett. Csodis
Iltomlsa ut6n a korny6kbeli remet6ket maga kor6 gyfiitotte. Ezeknek
lelki vezet6je 1ett, majd id5vel Pilisszentkereszten templomot 6s kolostort dpitve, megvetette a Remete
Szent Pi1r6l elnevezett Pllos rend
atapjit 7250-ben. 6 \ett az elsS f6'
noktik, 6s a pilisi kolostorb6i kormtrnyozta szeflet't. 1270-ben halt
meg.
.:

6sszed.ll{totta: Cserbanics Adrienn

tti

J-[n jtd.
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Eletige 2005 " ianwfir
,,Krisztus az Egyhaz egjtetlen alap@A lKor 3,11)

ja"

Kr. u.50-ben Pll Korintusba ment.
Ez a nagy gorog vfros kereskedelmi
kikot6j6r'51 volt hires, 6s sokf6le szelIemi hLnyzatnak adott otthont. Az
I

apostol 1B h6napig hirdette itt az
evarr96liumot, eg-y virA9z6 kereszt€ny kozoss6g alapjait ierem[ve meg

ezzel. Utina m1sc-rk folytatrdk
evangClir-rm hirdet6s6t.

az

Az

irjonnan
megt6fi kereszt6nyek viszont hajlot-

tak arra, hogy inkdbb a

emberek leszrink, akiknek eg6sz 6let6t Isten lg3je alakitla,

Ha 6ljLik igeit, sdt, ha igei 6lerre
kelnek bennrink, olyannyha, hogy
,,6i6 ig6kk6" alakitanak et minket,
akkor egy vagyr-rnk Vele, szorosan
Hozzit tartozunk. Akkor nem az
,,6ntink" 6l tobb€, vagy a ,,mi", hanem az ige €l mindannyiunkban.
Ezzel hozzAidn-rlunk 4hhoz. hogy va-

I6ra vlijon

a keresztl.nyek

kdzotti

egys6g.

Krisztus

iizenetet hordoz6

emberekhez
ngaszkodjanak, mint magtrhoz Krisz-

itt a folddn.
Amikor azonban olyan emberekkel
tallIkozott, akik €lt6k az lIetigdt, (tgy
€rezte, hogy benne 6s k6nilotte minden megvdltozik. Mivel 5 is elkezdte
€Ini az evang6liumot, sziv1ben ritalllt a teljess6g 6s orom 6,rz€sdre. igy
irt err6I: ,,Megtapasztaltam az 6letig6k
egyetemess6 g!t. Igazi f otradalmat t6masztottak bennem, megvlltoztattlk
az Istennel 6s a felebarltokkal val6
kapcsolatomat: mindenkit tesfv6remnek littam, az lett a benyomdsom,
hogy mindig is ismertem 6ket. Megtapasztaltam Isten irlntam val6
szeretet6t is, e16g volt k6rnem 6t.
Egysz6val, a meg€It ige szabaddt tett
s6ges a boldogsdg

tushoz. igy pdrtoskodis r-ltotte fel a
fej6t kozonuk: ,,6n Pillal tartok" mondtdk egyesek, m6sok pedig,
szintCn a szimukra kedves apostoira
utalva: ,,€n Apoll6val tartok", ,,6n

engeml"
Es ilyen mandt 6lete utols6 6veiben is, amikor tol6sz6kbe k6ny-

P6terrel".
A kdzoss6get zavar6 megosztotrcag

Val6ban, a meg€lt ige megszabadit
minket az emberi korl6toz6 t6nye-

szeniLlt.

P i\ hattrrozottan megfilapitja,
hogy az EgyhLzat - melyet egy epri-

llntAn

z6kt5l, or6met, beket 6s egyszer6s6.get ad, az €let teljess6g6t, f€nyt. Az6,rt

lethez, pl. templomhoz hasonlit sokan 6pitik ugyan, de csak egyetlen

vanigy, rr'ert az ige trItaI Krisztushoz
csallakozunk , azlge pedig lassan-las-

alapctn nyr-rgszik: €16 alapkdt e J€zus

san atalakit minket, hogy m6sik 6

Krisztiis.

legl'Lrnk.

Ebben ah6napban, a keresztdnyek
s€ g66rt v € gzett imah6t alkalmtrv aI
az Egyhtrzak €s egyh6zi kozoss6gek
egyiitt icl6zik fe1, hogy eg;zedrili alapegy

juk

Krisztus, 6s hogy csak akkor
juthatnak el a teljes 6s 11that6 egys€gre maguk kozott, ha Hozzd csat-

lakoznak, 6s rneg6lik

az

egyetlen

evang6liumot.

..Kriszlus az Egybaz egl,etlc,n a/ap-

ja"

Krisztusra epircni 6letunket azt je-

lenti, hogy egy vagzunk Vele, figy
gondolkodunk, ahogyan 6, azt akarjuk, amit 6, ,:gy €liink, ahogyan 6
61r.

De hogyan 6pitstlnk Ri, hogyan
verjr-ink Benne gyokeret? Hogy2n 1.gyunk egy Vele?
0gy, hogy valora vAkjuk az evan-

g€liumot.

J€zus az Ige, Isten megtesresr,llt
Ig€je; 6 az lge, akr magLra vette az
emberi termeszetei. Mi is akkor leszl.Jrr* tgazi kereszt6nyek, ha olyan

,,Krisztus az Egltbdz egjtetlen alap-

ja"
,{hogy a testnek l6legeznie kell
ahhoz, hogy 61jen, ugyanfgy a l6ieknek is, hogy 61jen, Isten lg6j€t kell
€lnie.

Az eIs6 gyi-imolcsok egylke az,
hogy J6zus megsztiletik benntink 6s
kozottunk. Ez gondolkoddsm6dunk
megvtrltoztrstrhoz vezet: a konilm6nyekkel, egyenekkel vary a tArsadaiommal kapcsolatban Krisztus 1e1krjletEt oltja szivtinkbe, legy'unk akdr
eurSpaiak, Azsiaiak, ausztrtrlok, amerikaiak vagy afrlkaiak.
Ez volt egyik e1s6 tdrsam, Giuglio
Marchesi tapasztalaLa is. ElSbb m€rnokk6nt dolgozbtt egy nagy ipaw6llaIatntrl, majd egy misik fontos c6g

igazgat6ja lett R6mdban. Szdmos
munkahelyi 6s tlrsadalmr tapasztalata alapjtn az a lehangol6 v6iem6ny
alakult ki benne, hogy az emberek
cselekedeteinek mozgat5rug6ja mindenlitt az onz€s, ez€rt nem is lehet-

Van viszont egy ige, amely mag6ban foglalja az lsszes tobbit: a szeretet - az Isten 6s a felebar\t ir6nti
szeretet. J€zus szerint ebben 611 ,,az
eg6sz toru6ny €s a pr6f€t5k"'.
Minden ige Isten Ig6je, m6g ha m6s
6s mds m6don 6s emberi szavakkal

van is kifejezve. Es mivel Isten a Szeretet, ez1rt minden Ige szeretet.
Hogyan €ljrink tehdt ebben a h6-

napban? Hogyan zirk6zzunk fel
Krisztushoz, aki ,,az Egyh6z egyetlen
alapja"? 0gy, hogy szerertink, ahogyan 6 tanitott minket.
,,Szeress, €s t6gy, amit akarsz" mondta Szent Agoston, szinte osszefoglalva ezzel az evang6liumi 6let
torv6ny6t. Mert ha szerettink, nem
t6vedr-ink, 6s eg6sz6ben teljesitjrik Is-

ten akarat\t.
.Cbiara Lubicb

' Mt 22,40
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A szerzetesek fest6ie

- II"

Madridb6l visszat6rwe Zutbarin n6gy 6vig ismet Sevill6ban dolgozott, mely Spanyolorszig miiv6szeti 61ete bozpontj1nak szlmitott, s ahol miiv6szete kitorolhetetlen nyomot hagyott. Festm6nyein termeszetesen
j6l megtapasztalhat6k kora mffvdszi hatisai is.
Ez idSben a karthauzi szerzetesek felk€t€s€re az
Andallzia d6Ii r€sz€n fekvS Jerez de la Frontiera kolostoruk ternplomdban dolgozott az apszist diszitd h€t
gigantikr-rs oltlrfestm6nyen. A tizenot m€ter inagas, hat
m6ter sz6les oltirt hosszi ideig a spanvoi miivEszet
aranykora legragyog6bb gyongyszemdnek tartottak.
Az oltdrt diszitS festmdnyek koztil n6gy Jezus gyermekkorit mutatja be, ezek: az Angyaiti iidvozlet, Pdsztorok irnddtrsa, KirAIyok im6d6sa, Kortilmetel6s. Sajnos, a 19. szizad e1ej6n, a kolostor szekularizliisit
kovet6en, mlts diszttrrgyakkal eg),'Lltt a festmCnyeket is
e1vitt6k, s ma sz€tsz6r6dtak a vIlig mfrzeumaiban.
A Pasztorok imidlsiban r tntiv6sz megteremteite a
Megviit6 szulet6s6nek i,j lkonogrlfiijit, ltal1ab6I,
Raffae116t61 vlve azt it. Zurbarin egyetlen jelenetben
k6t evang6iiumi jelenetet kapcsolt egybe: a Gloria in
Zurbaran: Korrilm.etdl€s

ZLn'bar6.n: Pasztorok imadasa

excelsis De6t 6nekl5 angyeli korust, valarnint a pisztorok imiddsitt. Egy korunkbeli m[iv6szett6rtln€sz ezt

.,a g\.ermek J6zus 61et6be becsempCszelt mennyei
elemnek" tekinti. A festm6ny elSter6ben a fest5 rtszletesen megfesti a rnindennapi 61et ke116keit is: a kosir
tojest, a kancs6t, amelyek mlir kora naturalizmusit
rd€zrk.

KoniLlmet6l6sben Zurbarin a flarnand 6s holland
m[iv6szet hat5.s6ta ragyog6 oltozetben festi meg a

A

f5papot 6s seg6djeit: A hitulr6l jov6 61es f6ny pedig
rninden brzonnyal Yelazquez, ba6tia hatdsit tukrozi,
akinek festm6nyeit Madridban csod6lhatta meg.
E nagy munkijit befejezve 6ri utol a fest5t ism6t a
gyisz: meghal m6sodik feles6ge is. A fest6nek kilenc
gyermek6r5l kell gondoskodnia. A kovetkez5 €vek
igen nehezek lehettek a m(tv€sz szimS'ta, a m6v6szettort6net is csak keveset tud r6la. M6gpedig azt, hogy
festm6nyeket kLild Limiba, MexikQba, Buenos Airesbe, val6szin1leg az6n, mefi nem kap e1€g megren-

Ui .I{ajtds
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dei6st Sevilidban. Vdgril harmadszor i-s megndsril, fijra
egy ozvegyet vesz fe1es6gril. Sorra szriletik m6g har
gyermekrik, akiket az 7649-ben kitort szornyii pestis
magtrval is ragad, Francisco t6bbi gvermek€vei eg)'ritt.
Kozttik legidSsebb fil"t, Juant is, aki 'ttAr apjirval do|gozott ekkor. A szoriryii ragdly csup1n kdt leinygyermek6t kimeli meg.
Zurbir\n e neh€z id6kben irj megrendelSket keres,
rovid iddre jav.uI helyzete a sevillai karthauziak j6vo1tdb6l, akik iijabb festm6nyekei k6rnek t51e. V6gii1

7658-ban Madridba megy flj rnegbiz6k keres6se
rigy6ben, 6s itt is maraci ha15l6ig,
Ezen utolso, de a gy6sz €s 6tmeneti neh6zs6gek el1en6re toretlenul alkot6 korszak6b6l sztiletik meg a
Madonna Gyermek6vel 6s KeresztelS Szent Jdnossai.
EIsS Ilndsra azt hinn6nk, egy €lewid6.m, keliemes csalidi jelentnek vagyrnk a tanii. A irelyes fiircska gyermekibdjjal mut^tja a megszeliditert madarut. A jelenetben semmi sem zavarja meg a harm5ni6t, csupin a filt
ol6ben tart6 6desanya szomoriisiga meglep6.
Zurbarin oly term6szere.sen heiyezi el a szimb6lumokat a festm€nyen, hogy azok csak ke116 megfigyel€s
utdn fedik fel rejtett Ertelmriket. Keresztel5 Szent J6nost nyersbSr tunlktr1fu6l ismerjtik fel. Az el5t6rbe odahelyezett almdk az eredend6 bfrnre utalnak, melyet
Zurbardn: Szepl6telen fogantatas

Zurbardn; Madonna Gyermekduel

6s

Keresztel1 Szent Janossal

Isten FiZ.nak trldozata v6kott rneg. A kismaddr a megmentett lelkeket jelk€pezi, melyek a haliil pillanatlban
felroppennek a mennyekbe, s a madtrr nem mis, mint
egy tengelice, rnelynek farktolllt a legenda szerint a
keresztre ieszitett Krisztus v€re festette vorosre. A festm6nyt jobbr6i lezlr6 oszlop az €.g €s fold kapcsolatdt
jelzi. E festmdnyen mincien Krisztus megvdlt6 misszi6jdr6l besz6l A mfi gazdag szinviliga 6s ldgy f€nye a
velencei fest6szet hattrstrt 6,reztett.

A miv€sz utols6 madridi munkdi k6z€ tanozik

I

gi

a

SzeplStelen fogantatls is, mely a Br:dapesti Sz6pmiiv6szeti Mirzeum tdrlat|t. gazdagitja. Mdria karcsfi alakjdr6l gyermeki irtatlansig 6s m€lys€ges trhitat sugtrrzik.
Mltria - v6|Ilra oml6 irajjal, feh6r kontosben 6s vilitgit6an k6k kopenyben - szettAfi karokkal lebeg a leme-

n5 nap sugarait6l r6zsisra festett 69 el5tt. Zurbardn
tobbszor megfestette e temet de festm6nyei koztil
ezen 6rte el m€vdszi klfejezS erej6nek telj6t.
A sokoldalf rn(w6sz a miiv6szettort6n6szek szerint
mdveiben ,,k6pes volt megteremteni az emelkedettsCg
€s a gyeng6ds6g, az egyszerfrs6g 6s a titokzatossdg
irnpoz6.ns €s megrendit6 szvyt6zis6t". De ne feledjrik,
T,urbarin a mfveit elsSsorban nem miikritikusoknak,
hanem az egyszerii hivS kereszt6nyeknek sz6nta.

Osszeallitona? Risk6 Maria.rt n

ui J{ajtd s

M6rton
k6pekke1, 6s
Marci lopva koriln€zett. Hlnyk6d6 szive maid hogy otthon mtrr tele van a fal ilyen
oruini
nagyon
nem is fog oiyan
sz6wetette a mellkasdt, arcabiboworos volt, de tigy hogy 6desanyim
neki, ha most eggyel tobb lesz...
ldttal senki sem figyel 16.
- Es akkor elhatltoztad, hogy egyszeriien lopsz
-Most! - mondta magtrban,6s kovetkezS pil'
valamit - eg€szitette ki a t6fi6netet a n€ni. Lzttrn
Ianatban m6r ott €rezte a me116n a n gy parfumos
uveget, amelyet az el6bb m€g a kez€ben tartott' Marclhoz fordult:
-Mfs eleget v6siroltam, k6rlek, segits hazacipelGyorsan behizta anortrkidn a cipzittt.
Yalaki hatuir6l viratlanul a viAllra tette a kez€t. ni a kosaramatl
Marci megad6an b6lintott.
Marcinak elllIt a l€legzete.
01 ismerSse nem iakott titl messze. N{ikor oda- Elkaptakl - gondolta elkeseredve,
a laktrsdba.
- Tedd vissza inkibb a hely6re ^zt az uvegetl - 6rtek, behiwa
nllam egy kicsit! K6szitek kaka6t
le
rilj
Gyere,
mondta egy tor6keny oregn6ni-hang, 6s egy soneked is.
v6ny k€z megfogta a kati6t.
Marci Teilt az egyik 6ridsi karossz6kbe, 6s hallSz6tlanul kotorta el5 az uveget.
a konyhib6l besz(tt5d5 mindenf€le zajokat'
-Ki akanam fizetni - fullentette szemrebben6s ganaEngem
Otti n6ninek hivnak - mondta az idds
n6lktil, mikozben visszatette a polcta, a tobbikoz€'
holgy, amikorbehozta a k6t teli cs€sz€t' - Es t6ged?
A n6ni halvdnyan elmosolYodott.
Mar ct zav attan b emutatkozott.
- En hinn6k neked - mondta -, de a bolti biz-J6l van, Mlrton - b6lintott Otti n6ni eigondoltons6gi 6r hisz-e?
leu1t me116. - Elmondtad a gondiaidat,
- Es most mit tetszik csindlni? - rukkolt el5 a kodva, 6s
most €n is szeretn6k elmes6lni neked valamit'
k6rd6ssel Marci.
Egy kis ideig a padl6t n€zte.
- Semmit, kisfiam. Csak atta k6r1ek, hogy segits
- Valamikor 6n is f6rjn6l voltam, 6s volt egy kisfinekem abevdslrl6sban. Kulonben m6g megtoftCnam - fogott beie v6gu1.
het, hogy ism6t szerencs6t pr6bllsz.
- Boldogan 61tunk, sz€p csaldd voltunk' AztAn
Marci n€mln 6s dacosan ltllt e16tte. Meg se mocjOtt a hitbor6. Az uramat behiltdk katon6nak, elcant.
Fiamat egy l€git6madds temette a
- Kardcsonyr^ egY bolti lopdsr6l s2616 feljelent6st esett a fronton.
hdzunk romjai a16. Egyedul maradtam. Nemr6g egy
sze retn6l ajdnd€ko zni €.des any idnak?
verset taltrltam az egylk konlwunkben, amely v6Ez rosszabb volt, minth a f elp of oztdk v olna. Konyletlenul tirl6lte a hlborOt. A fiam irta nekem a szinyek tolultak Marci szem€be.
napi6ra, 6s n6h6ny virdgsziAat is festett
- Nem, nem, dehogyis - hebegte, €s megfogta a let6sema papirra. Megrohantak a r€gi eml6kek'
me116
n6ni bevds irl6kosatdt.
Mennyi szeretel, mennyi orom, mennyi nevet€s
mellett'
oregasszony
az
Eleinte n6mdn baktatott
jutott nekem akkoriban napr6l napra minden k6r€s
Azt5,n azt mondla:
n61ku1, 6s m6gsem gondoltam tA soha, milyen gaz'
- A tobbiek olyan sz€p allnd6kokat vettek az
dag vagyok Csak akkor jottem tA erre, mikor m6r
6desanyjuknak.
Lz asszony fak6 tekintettel simitotta vCgig az a vllltg minden p€nz€n sem tudtam volna visszaszereznt a kincseimet.
arctrt, de vtrlaszt nem kaPott t61e.
Mdrton m6lyen hallgatott. Hirtelen folemelte a
bizonyko- M6g sohasem loptam! Komolyan! n6nire'
dott Marci. - De mi6ta €desapim elment, nem fej6t, 6s hosszan, elmerulten n1zett Otti
mindent'
is
6s
A
kaka6t
mondta.
- Koszonom kapok zsebp€nzt.
tetszik megldtogatni egyszer bennunket?
-Na 6s? - mosolygott az asszony. - Felt6tlenul Nem
vftlaszt sem v6rva,letette a cs€sz€t, Cs folLzt6n,
vds6rolni kell azt az ajind€kot?
- De amii nem veszek, az semmtt sem €r - kt6l- allt. neni b6lintott.
Otti
totta Marci, 6s olyan mozdulatot tett a kez€vel,
- gb akkor megmutatod nekem azt a k€pet is,
mintha eldobna valamit.
a feny6f6satl
- Festettem egy k6pet is neki' Az iskol6ban, tet- ugye? Azt
igen
.Lzt
Eleinte
h6'
- felelte Marci.
szik tudni. Olyat, amin feny6favan meg
is meg, Cs sietve tAYozatL
fordult
m6r
De
nekem is nagyon tetszett. De aztAn eszembe iutott,
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Bibliai uetdlkedd
LuxAcs

A vLlasz az ttjsilgban van
es meglfejtd se (2004/8. sz.)

b elj,t

EVANGELTaMABOL

1. I(i mondta kinek?
a) Mik€ppen lesz ez, mikor f6rfit nem ismerek?

b) Ne f6ljetekt ime, nagy drdmet hirdetek nektek, melyben r€sze lesz az
eg6sz n6pnek.
c) ime, sokak romlis6ra

6s feltSmadlsira lesz 6 lzraelben; jel

lesz,

melynek ellene mondanak.,.
2. Mi6ri aittdk Jdzu st Jeruzs dlembe?
a) Mert tlldozt6k 6ket.

b) Hogy bemutassik az Urnak.

3. Ifogj,t biatdk az a f6ffit, akinek a SzetrtlElek kijelentelte, bogjt
ltaldh nem ldt, amig rueg nem ldtja az 6r Felkentjdt?
a) Annls

b) Zakari(ts
c) Simeon
4. Rakd sorrendbe!
a) Legyetek tehdt irgalmasok, mint a ti Aryetok is irgalmas!

b)

Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen

le a sot6ts6g tetteit, s oltsuk magunkra

a

vil2gosslg feglwereitl" (R6m 13,12)

-

(az eletigeben)
jutalmat

Kit tartottak a 17-78. sztrzadban ,,spaCarravaggt6nak? (Francisco cle
Zurbarant)

8.

nyol

6rdemeltek?
c) Annak, aki arcul ut t6ged, tartsd oda a

misik arcodat isl

Ifol tuIdlbat6ak a kdaetkezd iger€szek?
a) Dics6s6g a magassigban Istennek, 6s a f6ldon b6kess6g a j6akarau

5.

embereknek!
b) Most bocs6tod el, Uram, szolgtrdat, a te ig6d szerint b6kess6gben,
c) Udvozl6gy, kegyelemmel teijes, az(ir van teveled.

1.

Melyik 6vben min6sitette a sz'entk€pek tiszteletCt btrlvlnyimlditsnak a cs6szdr rendelete? (726-ban)
5. Kiknek kellett a k6z6pkorban sirga
ruhdt viselniuk? (az eretnekeknek)
6. A Kdrpittallai Csal6dtal6lkoz6 id6pontja el6re nem l6tott okok miatt hinyadiktrra tev6dott 6t? (december 4-re)
7. Hol olvassuk a kovetkezdket? ,,Vessuk
4.

c) A n6psz6ml616s miatt.

n

1. Ki szuletett Patata viroslban? (Szent
MiklSs)
2.Kinga n5v6r cikke alapjin: mi mindent kell elfogadnunk eletunk folyamfLn? (sajdt rnagamat es a mellettem €15
embeft)
J.Hiny szent szenvedett v6rtanirhaldlt
1625 €s 1886 kozott Yietnamban? (117)

9. Ki volt a f5celebr6nsa a november 11-

€n megtartott b0csfi szentmis6nek
Munk6cson? (Scbonberger Jen6 szatmaN megy€sptispdk)
10. Mit 6idottak meg 2004. okt6ber 285n Rah6n? (a felcij{ton templombelsdt)

Vdlasz a Bibliai uetdlkedd kdrddseire

A utilctsz a.z fijsdgban uan
k€rd6sei

Kdrdd s ek Jdno s eua ngdl:iumdbdl

1. Magyarosan hogy mondandd, hogy
egy rendtartomdnynak a provinci6.lisa

A betfiket befites sorrendben

cisszeoluasua megkapjuk J€zus

N iko dd mu s s al o aI6 b e s z €lget d s d n e k e gjt r 4 s z Let 6t.
,,Ami a testb5l szuletett, az test. 6s ami a l61ekb61 sziiletett, az l€lek."

2. Ki mondta, kinek?
a) Mi koziink ehhez, asszon\.? U€zus Md.rid.nak)
b) En sem it6llek el. Ivlenj. 6s t6bb6 m6r ne v6.tkezz€11 Q1zus a hd.zassdgtord asszonynak)
c) Annyi id6 6ta veletek r.ag\rok, 6s nem ismert6l meg engem? (Filldpnek
Jezus)

d) Uram, ime, akit szetetsz, beteg. (Mdrta

6s

Mdria Jdzusnale)

3. Mit csindl a bdres a jultokkal ba hitja, hoglt
a)Elhagyja Sket 6s eifut.

jiin afarkas?

Kire gondoltunk?
a) Nem 5 volt a vi1lgoss5g, csak tan(rs6got keliett tennie a vil6goss6gr6l.

4.

(KeresztelS Janosra)
b) Eiment 6s megmosdott a Siloe tavdban. (a uak, akhJezus meggjtdglt{tott)
c) Nlegkente az Urat kenettel, €s lfhit hajAval torolgette: (Mdria)

5. rrol talcilbatdak a kiiaetkezd igerdszek?
a) Uram, ha itt lett€l volna, nem halt volna meg a testv€rem. (ln 1i,21)
b) Ahogy engem szeretett az Atya, irgy szerettelek 6n is titeket. Maradjatok
meg szeretetemben! $n 15,9)
c) Arr6l ismeri meg mindenki, hogy tanitvfinyaim vagytok, ha szeretettel
vagytok egymis tint. 0n 73,35)

valaki?
2.

Zuba{an els6sorban kiknek

mfiveit?
3. A sz6,zadfordul6n 6s a k6t

sz6nta

vil'ghibo-

r0 kozott hol k6szitettek nagy mennyisCgben szaloncukrokat?
4. Milyen napon 6rte e1 Vasco da Gama

D6l-Afrika keleti partjait?
5. A g6lyabdIt megel6z6 k6t h6ten keresztLil

mit kellett viselnitik a g6lylk-

nak?
6. Hol esik a kardcsony ny6r kozep€re?
7. Mi lesz Sziny6kon december 27. 6s

30. koz6tt?

volt a munk6csi sz€kesegyhfnban
megrendezett Kirp|raljai Csal6dok TaIiLlkoz6jdnak a t€mdja?
9. Mire kerril a iegnagyobb hangsirly
egy lelkigyakoilaton?
10. Ki celebrdlta a december 8-i r.innepi
8. Mi

szentmis€t

a

munkdcsi sz€kesegyhdz-

ban?
A rejtl)enyek meg;fejtdseit 20p5.

kirjiik

janudr 15-ig

bekiildenl a szerke"szt6s4g cimdre!

- Doktor rirl Nem tudok
- Akkor hogy jotr ide?

*z*reop
A parkoloban

egY

nd

eszreueszi,

lett.

Gunrlt, dc mqatlilctttam - iclenti

ki btiszken a n6.
- Tudom - ualaszol a

ferfi--,

€n

toltam.

farmer beszelget:
az en birtolaom olYan nagY dicsekszik az egtik -, bogyba reggel
etindutok az autdmmal, csak este
erek at a masik uegere.
Mire a masik:
- Hat igen, nekem is uolt mar ilYen
K€t

Te,

kocsim...

Apuka nyakltba veszi kisllnYft.
Amikor azonban a gYerek mdr i6 ideaz apja hai6t hlzogatia, az r6sz6l:
-Kislinyom, hagYd m6r abba, ftj,
ha hfizod a haiam.
Mire a gyerek duzzogva:
-J6, akkor nem keresem tovlbb a

1e

- Mondd, mi6rt hivod mind a h6-

rom kuty6dat Bodrinak?
- Hogy legallbb az egyik odajdjjon,
ha sz6litom.

-

Pistike, mondd meg,

mi

t6rt6nt

1802-ben?

-Jonni tudok, csak menni nem.

bogy egt auto uezetd nelkr'il gwntlni
kez d. Szokatlan lelekielenl2nel kinyit'
ja a kocsi ajtaiat, beugrik es bebuzza
a kezffiket. Amikar kiszall, 6sz'
reueszi,"hogt eg fdrfi dll a kocsi mel'

-

menni!

- Akkor szr-iletett Kossuth Lajos
- Nagyon j6. Es 1805-ben?
-Akkor lett hirom€ves.
A glterekek az islaolaban az igeragozast tanuljak.
- Kouacs, ba azt mondom, en aiand.el<ozoru., te aiandekozol, 5 ajand6kozik, akkor az milYen iddben uan?

-

0g,, kard.csony ffijan!

Fav6g6versenyt rendeznek. A
gy6ztes egy alacsonY emberke
- Honnan jott? - k6rdezi a szewezS
- A Szaharibol.
* De hiszen ott nincs is fa!
_ MAR NINCSIII

1696gumimat.

-

Csokolom!

- Mi jaratban, kis szomszed?
- AtkLiidott aPukam olloefi.
- Hat neklek nincs?
- De uan, csak' azzal nem aka(uk
a drotot uagni.

Pistike lelkesen megt baza az isko'
IA00t.

gjterek sunnYogua kozelit aPja

fele:
- Apa, te egyszer azt m.eseltecl, hogy
kidobtak az iskoldb6l, igaz ez?
- Igen, cte l1og1,t jut ez most eszedbe?

-

- Hogy lehet vizzel fenYt csindlni?
- Meg kell pucolni az ablakotttt,

- Anyuci,
- Mi?

A

Csak azert, mert

a

brteneleru

ismdtli onruagat.

Karicsony-fold 6s
Karicsony-sziget

tud'ocl, mi uagitok en?

1.498-ban, amikor Vasco da Ga-

-

Szemelyes n4umas.

-

Pistike, mondi egY kot6sz6t!

ma az lndiiba vezet6 tengeri utat
kereste - l-togy a j61 jovedelmez5
friszerkereskedelmet a tengeren is

-Madzag.

Megfejtdk
Bibka.i uetdlked6
Bod6k Hajnalka (T6cs6)
Bucsok Sindor (NagYszSl6s)
Ferenc Beita (Rdt)

Molndr Oszklr (NagYgejSc

)

Rom6n Bianka (Sztirte)
Rozgonyi Pli (NagYsz5l5s)
Szilvdsi Iswdn (Nagysz5l6s)
Szviscsu Marina (Nagysz6l6s)

A

helyes megfejt6st bektlld6k

kOzirl Rozgonyi Pal nagyszSl6si ol'
vas6nk nyert kon),'vlutalmat'

6zhess6k -, pontosan kardcsonYeste 6rte el Del-Afrika keleti part-

Gratulilunkl

A udlasz az rtjsdgban uan

Reggelen-

jait. A felfedez6s napj6t6l a Natal
nevet adta a vid6knek, r'ag)'is Ka-

k2nt petclaul mindig odauittetn neki a
leauet az agtba. Neki csak meg kellett
uolna daralnia.

rdcsony-foldnek nevezte el' ivla is
itt taliljuk Natal tartomlnrt.
1777. decembet 24-€n fedezte

- A felesdgem el akar ualni tdlem.
- Miart?
- Depresszioban szenued, ped'ig 6rt

mitldent megtettem neki.

- Anyu, mi6rt nincs apu

e

fej6n

gyetlene gy haisztrl s em?

- Mert sokat tdri a fej€t, llnYom.
- Es neked, anYu, mi6rt van olYan

sok hajszil a feieden?

- Most mlr t6nYleg ideje,

hogy

egyba b()j).

Elzud* lgy ldtom, sebogltan

egyik legszebb, legfens6gesebb
korallsziget6t. E nap tisztelet6re
Kardcsony-szigetneknek keresz:.
telte. Ma is igy hivj2k.
Van egy Kar6csonY-hegYs€g is.
Pontosan 1900 m6ter magas, €s az

sem

talalja a kulcslyukat. Adja id,e a kulcsot, majd 6n kinYitom.
H.azarEnS: Hag,tj a cs akl Megtalalom
en, csak maga addig foga meg egY
kicsit a bazat.

fel Cook kapitAnY a d€li tengerek

antarktiszi Vikt6ria-fold ;tengerpafijln emelkedik. 1902' kar6.
csony6n fedezte fel 6s m6rte meg
a magasslglt a d€h sarkvid6k hires kutat6ja, Scott kaPit6nY.

Bod6k Hajnalka (T6csd)
Bucsok Sdndor (NagYsz5l6s)

Molnir M6t€ (T iszaftsv1nY)
Molnir Oszklr (NagYgej5c)
Pufler Anik6 (Visk)
Pufler Be6ta tVisk)
Romdn Bianka (Szurle)
Roszpopa Gabriella (Huszt)
Rozgonyi P6l (NagYsz6l6s)
Simon Anna (Munkics)
Simon Gyorgy (Munkdcs)
Szilvisi Iswdn (NagYsz5\6s)
Szviscstt Marina (NagYsz6l6s)

Konlvjutalomban Sziluitsi Istuan
oagy szSl6si oivas6nk rCszesillt.

Craruldlunk!

