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€s

dat hirdeti tik, I Jnrnk,

hittel valliuk foltimadisodat, arnig el nem iossz!"

J€zus nagyp6ntekje n6lktil nem volna hirsv6n'asdrnapunkl J6zus onkfntes kereszvltllaldsa kellett ahhoz, hogy az Isten megvdltson minket a
bfin hal6los szoritdsAb6l €s egy 0j l6trendbe, a Szeretet v6gtelenbe nyirl6
orszlgttjdra allitson, amelyben a halil mir nem szakad€k az 1t v6g€n,
hanem csak egy sot6t alagfrt, amely \tvezet a tok6letes villgegyetembe.
Az 6rthet5, hogy mi, hiv5k, vdgyakozunk az orok boldogsag ut6n, de a
szenved6srSl szivesen lemondandnk.
Pedig a b(tzamag nem hozhat sok term€st, ha el6'bb el nem hal; az
nem kapjuk meg, ha el6bb ki nem 6getjtik bel6le a salakot; vagy
^fanyat
a gy€mdnt sz6p csillogds6t sem llthatjuk, ha azt fdradsigos munkaval meg

nem csiszoljuk. Hirsvet hturgilia €s az osszes templomunk ilyenkor a
legszebb, minden ragyog, az oltdr mellett 69 a hilsv6ti gyertya, mindenhol virdgok - a sok hivS J€zus foltAmaddsitt tinnepli. De az osszes keresztitbrdzolds megmaradtl A folt6madt J6zus kez1ben l6vd ztrszl6n is ott ra-

gy6zelmi jelv6ny: a kereszt! Ezt 6 nem reitegeti, ahogy a sebeit is
csak mibenntink van P€terrel, Tarn6ssal s az az6ta
eltelt 2000 6v hiveivei egyutt valami bottilnkoztrs vagy f6lelem a keresztt61. Eppen ez€t 6 m5.r a foltam^des napi1n magyardzza - ism1tIll - az
emmauszi taniWlnyoknak: ,,Hd.t nem ezeket kellett elszenuednie a Messidsnak, bogj,t bemebessen dics6sdgdbe?! (Lk 24,26)
gyog
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alLzatos
J€zls j6l ldtja: hogyha mi nem fogadjuk eI az 6 keresztj6nek
hordozilsdt 6s 6rtrink villalt rettenetes hal616t, akkor a tdnkvdt6 szenve'
d6st m6g irgysem fogjuk elfogadni, elviselni. Ez€n mdt az elei€n elmondta, hogy ,,aki engem kouetni akar, tagadia meg onrn'agdt, uegte fol keresztjt €s figvt kouessen." (Lk 9,23) Ezt bizony nemcsak akkor - ma is
neh6.z n-ieg6rteni, hitt m€ g megtartani, hris6 gesen 6lnil
Nincs m6s tt a szabadulfs fel6. J6zus nem takargatia sebeit, nem sz€gyeili keresztjct. Mi szoktuk egym6st ilyen hamisanvigasztalni: Nem toridnt sem-i ... ez eI fog m(rlni, ez csak tdved6sb5l tort6nhetett ..' tdbb6
ez nem fog el5fordulni ... ez csak v6letlen volt ... NemlllJ6zus el6tte 6s
a foltilmadlts ut6n is ezt magyar|zta (Lk 24,25): ,,Nem ezeket kellett elszenued.nie a Messidsnak, boglt bemebessen Atyia dicsdsdgdbe?!" Ez sztr-
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munkra is az€rt tanuls6gos, mert az emmauszi tani\r6-

nyok csak akkor tudtak - m6.r 616 hittel - a feftlmadt
J6zus fel€ fordulni, miutdn meg6rtett6k, elfogadtilk J€zus szriks6gszerii kinszenvedds6t s keresztlldozatltt;
amikor"meg6rlett6k, hogy ez volt az 6 nagy szerctetenek a csircsa, amikor 6let€t adta - nemcsak barAtai€rt,
de a pogdnlzok sokas6gaeft 1s.
Amikor azutols6lehelet6vel is Atyjithoz fordul, hallhatjuk, hogy minden bereljesedett. Milyen dObbenetesen beigazol6dott az Atya sz6zata: ,,Ez az.en szeretett
fiam, 5t hallgassatokl" Ez a megv61t6i tette szabaditott
ki minket a bfin 6tk6b61, 6s nyitotta meg az :;;tat az 6j
6s orok 6let fel6.
Erre vS,gyott mfu r€g6ta az emberis€g, ahogy a pr6f6.ta fogalmazta:,,Szenued6s6uel sokakat megigazultakkd
tesz szolgam, miuel gonoszsd.gaikat magd.ra ud.llalta."
(Iz 53,77) Ez€tt a mi vdlasz,tnk csak ez lehet:
,,Imddunk T6ged, Kriszrus 6s dldunk T6ged, mefi szenr
kereszted iital megvltltottad a v|Id.got.,,
Van sajnos mds reakci6 is: vannak, aklkbalgaslgnak
tartjak - vannak, akik sz€gyennek: ,,ez veled nem tort6nhet meg" (P6ter). Az egyhLz :f,ldoz€slbdl rnegr6rr
P6l apostol viszont az alheni kudarc ut6n md.r azt iria:
,,Nem akarok masr6l tudni koztetek, csak J6zus Krisz-
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tusr6l, a megfeszftettrdl." (7Kor 2,2) IJgy ldtszik, nekrink is csal6dnunk kell m6g n€hlnyszor, amikor a
megold6st p6lddul a tobb p€nzben, vagyonban, hasznos kapcsolatokban, tlgyes politikai helyezked6sben
keressrik. Mi hiszunk J6.zusban, a Krisztusban, aki €rtunk sokat szenvedett, meghalt a kereszten, eltemett6k, de harmadnapra halottaib6l f1ltlmadtl Ha dszjnte
ez a hivallasunk, akkor tudjuk, hogy nektink is kovetnrink kell 6t a kercszttttjan, mi bfinosok krilonosen
nem kenilhetjrik el a szenved€st, nektink krilonosen
fontos a ttirelmet €s az irgalmass6got gyakorolnunk
szolgatS,rsatnkkal, az ellenrink v€tkezdknek is megbocs6tani, hogy bejuthassunk mi is az 6 fOltamadasl,nak
gySzelm6be.

Ebben a vigasztal6 rem6nys6gben 6inek m6r mindazok a hiv6k, akik megszenvedtek a hitrik6rt. (Halott az

a hit, me1yb51 nem szdrmazik ez a rem€nyl)
,,Feltdmadt rem6nyem, Krisztus!" - 6nekeijrlk hfrsv6tkor. EbbSl az €16 rem6nys6gbdl titmadnak ma is j6 tanitv6nyok, kapnak er6t a hitvall6k 6s b6kess6get a
szivtikbe mindazok, akik m6.r sajdt lelki 6lettikben is
6.rzik, hogy bizony a Messidsnak ,,ezeket keltett elszenuedn

id',,,hogjt

bem ehesse

n

d i cs6segdbe.r'

Majnek Antal pLtsp)k

F6lelrntink az oromtdl
Jdzus feltdmaddsa az euang€liumnak, &zaz Az drcimbirnek a
csticspontja. Nincs enndl negyobb drtimbiX rnint boglt a. baldlt
legj,tdzte az Or, ds 6rtik dletet
szerzett nektink is. De uajon mi,
akik 4O napon dt bdjtdltiink,
rdsrt aefifink fiijdalmdban, aajon ltajlanddak uagj,tunk-e most
draendezni is uelc? Ifiszen a kduetkezd 4O nap az cirdmr6l szdl
J€zus arra hiv minket, hogy hagy-

juk. Hi6ba k6ri, hogy adjuk neki a
szomor(rs6gunkat - mi kuporgatjuk
magunknak, mert, jaj,ha eadnank,
akkor nem lenne mi6rt sajndlni 6s
sajn1itatni magunkar! Hi6ba k€ri,
hogy adjuk oda neki haragunkat,
neheztel6stinket, mi k€t k€zzel kapaszkodunk bele, mert jaj, ha
odaadn4tnk, mivel v6dekezn6nk?
V6gtil pedig hi6ba k€ri tShink a
biineinket, a gy6ndsban kicsit elengedjtik 5ket, de aztdn - h6ny-

Ha marad€ktalanul ltadjuk magunkat Neki, az olyan bizalomra
tesz k6pess6 minket, ami eitoltotte

a koncentrdci6s t6,borban Szent
Kolbe a616t, ami derffss6 tetre Lisieux-i Szent Ter€zt sfrlyos betegs6g6nek fdjdalmai kbzott, 6s ami
segit nektink is, hogy a megpr6b6l-

tatlsokban se veszitstik el a lelki
egyensirly'r-rnkat. ,,Ha a halli volgy6ben j6rok is, nem f6lek a roszszt6l, mefi Te velem vagy."

junk fel probl6mdink, gondjaink szorl - gyorsan visszavessztik t5le,
Valaki egyszer megszdmolta,
szeml6l6s6vel, 6s n1zzink R5., a mert ha val6ban elengedndnk, ak- hogy a Biblidban 800-szor van TeirFeltdmadottra. Sajnos, ezen a ponton sokszor elbukunk. D6delgetjtik
a fdjdalmarnkat, s6relmeinket, nem
adjuk ki Sket csak frgy a ke-

zrinkb5l. Pedig, amikor J6zus a
gazdagsitg vesz€lyeit6l 6v, nem

kor meg kellene v6ltoznunk.
va, hogy ortiljetek, 6rvendezzetek.
Annak a sziv€be fog belef6rni az Isten idthat6an,,komolyan gondolorom, aki hajland6 J6zusnak lttadni ja". Biztos, hogy savanyir k6ppel,

a

,,gazdagsAgait",

6s igy

kiLiresiti

onmagtrt, helyet adva a szlw1ben
J1zusnak, aki -megigdfie, hogy az
csak az anyagi javakra gondol.
ilyen ember szivdbe 6 maga kdlrdYannak olyan,,gazdagsdgaink", zlk be, az Atydval egyritt: ,,Hozz5.
amiket hi6ba k€r el tShink J€zus, megydnk, 6s benne fogunk lakni."
nem adjuk oda neki. Sajnos, sokAz ordm, amit 6 ad nektink, nem
szor hi6ba k€ri, hogy adjuk oda a vil6g feh-iletes or6me, nem 61neki az 6vek, s5t 6vtizedek 6ta tar- land6 viddmsdgot jelent. Inkdbb
togatott s6relmrinket - mi nem ad- belrilr6l fakad6 derfft, b6kess6get.

szomorh kereszt6nys6gr,inkkel nem
tesszrik vonz6v6, Krisztus egyhLzdt

az emberek e16n. Kdrjuk a Szentlelket, hogy toltson el minket, 6s
legyen e16g bdtorsdgunk odaadni
Jlzusnak gazdagsdgainkat, 6s orr.ilni az 6 felttrmaddsltnak, hogy Altala az 6 letei lehessr.ink avlI5,gban.

'
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Isten egjtiittdrzdsdnek kdpenydt teriti rd.nk, feltitel n€lkiili
rdszaitdnek kdntiisdbe dltdztet benniinket is, s6t egdszen odd'ig
megy el bogjt mrthunkat tiriikre elreiti Krisztus sziu€ben Az 6 megbocsd.ttisti.nak bizonyossdga az Euangdlium legbatlatlanabb, legaaldszintitlenebbnek ttin6 aal6sd.ga. Ez a bizonyosstig szabadsd'gunkfot'rdsa.
Roger testv€r
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i
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Isten irgalma oly nagt, hogy konnl,ebb megmenekillni,

PilinszkyJdnos

mint elueszni.

Pilitus

Yianney Szt. J6nos

Elitdlsz, biuatalb6l.

A mai vrllgban nem a szabadsdg a legf6ab gond. A szabads6.g mtr megval6sult. Egy gond maradt: mit kezdrink

Rd.m ndzel, hiuatalbdl.

vele?

Kem,€ny uagjt, biuatalbdl.

Jozef Tiscbner

Rdd n'6zek, mind.orokre
Rd,d ndzek, mind.biaba.

-

Itt allok mindorokre ht d.llok mind.hiaba.
Folmentelek mindorokre.

K<irnyei Paula

Ha 1lettinkben csak eg,t 6rdra komolyan ueruz€nkJezust!
Csak egt percre azt a percet, amikor egjtedtil szembestih.ink Istercnel! Amikor a Bd.rd.ny eg,tedul engeftL n€2, s
egjtedril engenx kerdez, s egJ/etlen sz6 erej'1ig sem masok
bfineir6l, hanem egyed.til a sajdt bfineimr6l. A szentsdg tulajdonkdppen nem. is mits, mint a udgsd (cle ual6jd.ban
mind.ig is 1ru€nyes) helyzet folismerdse ds boldog elfogadd.sa. A szent egted.ril uan Istennel, elerc eft6l folyamatosan gjtonds ds szakadatlan imddsdg, uagyis az 6 €le{or-

Szotmorri az dn Letkem mindltatd.lig

maja az egtedtil ualSsagos elet 6s 4letforrna.
Pilinszky J6nos

Lelket lesirjt6 iszony(r fut6sok,
Minden gyotrelem, mit a fold kidobhat,
O rklnja fdldalomnak, remeg6snek,
Ember-szivek marcangol6 ver6se, .
MAwAnyb6I, kdbdl mi csak Felzokoghat,

Vedd kezedbe 6letemet, 6s t6g1'vele, amit akarsz. Odaadom - nem utasitva vissza sem a neh€2, sem a kellemes
dolgokat, amelyeket szlmomra rende1t6l. Ei6g nekem a
Te dics6s6ged. Minden, amit Te ien'eztel. j6. &{inden: sze-

Amit ecset vtszonra szenvedett,
Ami csak k6lt6k dalib6l kicsordult,
Amennyi kin zenEben felvihanott,
Amennyi s6haj koldus -ajakr6l 6radt,

Amennyi jaj beteg.silekb6l omlott,
Amennyi sir6s haldokl6t megrdzott,
Amennyi r6m megf6lemlitett b6nost,
Amennyi konny gyermek-szivekb6l pergett,
Amennyi bi any6k sziv€ben tombolt,' ,'
Amennyi seb jegyesek lelk6n 6gett;
Amennyi vihar: f1jdalomb6l, v6szb6l
T6pte, zlliAta az emberis6get;
Mind osszev€ve v€gtelen parinyr,
Ahhoz a m€ly, em6sztS Szenveddshez,
Amelyet Krisztus lelke akkor 6rzett,
Hogy megvdltani indult a Vildgot,
S halvdny ajkdt. e birs szavak hagy6k el:
,,Szomorir az 6n lelkem mindhalllig."

fetet.

...Ha megengeded, hogy- az emberek dics6rjenek, nem
fogok megzavarodni. Ha hagl'od, hogy sertegessenek,
m6g kev6sb6 jovok zavarba, inkibb onilni fogok. Ha
munkdt ktildesz, orommel fogadom, meft Te akarod. Es
ha nyugalmat kr.ildesz, akkor megn),'ugszom Tebenned.
Csak onmagamt6i ments meg engem! Szabadits meg att6l
a bennem lappang6 m€rgezd vitgyt6l, hogy mindent megvaltoztassak, hogy 6rtelmetlenul cselekedjem, hogy onc6liran n1'uzsogjek, hogy osszekeverjek mindent, amit Te
elrendezt6l!

Engedd, hogy megnyrgodjam a Te akatatodban s elcsondesedjekl Akkor a Te oromod f6nye fogja 6tmelegiteni az 6letemet. Ennek t:i.ze eg majd a szivemben, 6s
kisug6rzik bel5le a Te dicsSs6gedre. Ez az, ami6rt 61ek.

Amen'

t

Tbo*as Merton
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Derfivel a trrtelesetr
Pla,cid

a.ty

a el6add,s a Munkd,cson

A Munkdcsi Magjtar Egj,,let megbiudsdra febntar 12-en

Munkacsra €rkezett Olofsson Placid bencds szerzetes, aki
az Iskolasok Hazaban ,,Den7uel a tulelesert" cirumel naglt
siken1 elSadast tartott a szoujet lagerekben toltott ffz eueroL

A der6 magtrt az elSaddst is jellemezte, a r€szwev6ket
gyakran nevettette rneg az e16ad6 fordulatos, humoros

litlsm6djival. Kicsit r6sejtheuunk, hogyan iehetett

a

ldgert is ilyen lelkrilettel meg€lni 6s 6ppen ez€rt t6l€lni.

A

Munkdcsr6l, Ungv6rr6l 6s Beregsz{szb6I lrkezett

hallgat6s6gnak nagy 6lm6n1t jelentett

a kozel 90

6ves

benc6s atya el6addsa, aki kifogyhatatlan energitrval, nagy

humorrai 6s m6lys6ggel besz6lt 6let6nek err6l az id5szak5.r6l 6s arr6l, milyen csod6latos az Isten, aki Gondvisel€s6vel iiyen helyzetekben is nagy otletess6ggel 6s
szeretettel vezeti az embert, €s adla meg neki azt, amire
szriks6ge van. Nagy szeretettel 6s meghat6d6ssa\ beszllt
Istenr5l, aki ,,firkis otleteivel" - k6zismertebb nev6n

gondviselS j6siglwal - segiteue 6t, hogy t(rl61je a l1"ger6veket, megtalllja hivattrsit ezek kozott a kortilm6nyek
kozott is, hiszen nem volt v6letlen, hogy papk6nt a foglyok koz6 ken-ilt. Nagy orommel fedezte fei a fogsdg elej€n: az Isten akarja az 5 tril6l6sriket!
Itt, KirpltaljAn el6szdr hallhattuk fogslglnak mdr hiress6 vdlt torteneteit. Amikor a bortonben nem messze a
halfiraitlltek ce1l6j6t61 a folyos6t takaritotta, 6nekelve tudatta veluk - mivel a szdvegb6I az 5rkdd6 orosz katona
semmii nem 6rtett -, hogy katoiikus pap, 6s aki gy6nni
akar,binla meg b[ineit, 6s 5 feloldozza. Majd egy magyar
n6pdai dallam6ra eldnekelte a feloldozist. K€s5bb egy
volt hal1kait6lt, aki v6gt11 kegyelmet kapott, besz6lte el
neki, milyen hat6ssal volt a haldlukatvir6, k6ts6gbeesett
emberekre, hogy az Isten m6g ide is utdnuk kr"ildott egy
papot. Piacid atya ebb5l 6rtette meg, mi is a hivatlsa a
rabsigban. HivatS.strhoz hfis6ges is maradt a tiz 6v alatt.
Az €jszakai sot6tben 6gydn fekve mis6zett, amib5l 6ri6si
erSt meritett. A karicsonyt nagy otletess6ggel tinnepeltdk
meg fogolytlrsaival, a semmibSl tinnepi kell6keket te-

a v6letlenr.il benyit6 ateista Szolovjov, Szt6lindijas kolt5 pedig azt mondta: sz6mlra Isten-bizonyit6kot
remtve,

jelentett, ahogy 6k hirlikb6l fakad6 orommel rudrak
egyritt rinnepelni ilyen kortilm6nyek kdzort is.
Meghallgathattuk a tril6l€s hiressd v6h n6gy alapszabi.lydt is, melyet a lAgerben dolgozott ki 6s 61t meg fogolytdrsaival eg1-Littr 1. A szenved6st nem szabad dramatiztrlni, nem szabad panaszkodni. 2. Keresni kell €s 6szre kell
venni az apr6 oromoket. 3. Meg kell mutatnunk, hogy
ktilonbek vagy;nk rabtart6inknll. 4. Aklnek van hov6
kapaszkodnia, kapaszkodjon belel Mi, hiv6k pedig kapaszkodjunk az Uristenbel Ugy konnyebb elviselni a
szenved6st.

Az elveket tettekre vlltotttrk: volt, hogy olimpiS.t rendeztek abb61, ki tud tobb apr6 oromot osszegyiijteni. A
nyertes 16-ot tudott feisorolni, ami ut6n elmondta, aznap
nem is €fi ri szenvedni, rnert oda kellett figyelni, hogy
E.szrevegye az oromoket, 6s meg is kellett jegyeznre azokat, hogy a nap v6g6n elmondhassa. A rabsdg letelte ut6n
pedig onk6nt dolgoztak m6g ot napot, hogy a gyirigazgat6 teljesiteni tudja a telvet 6s meglegyen a prdmiuma.
Placid atya 1956-ban t6rhetett haza Magyarotsz/agra.
Papi hivatdsdt nem gyakorolhatta, nyomdai dolgoz6k6nt,
majd mosod^vezet1k1nt dolgozott 6vtizedeken keresztril.
Csak L975-t6l kezdve mis6zhet a budai Szent Imre ciszterci templomban, ahol ma is kisegit6 lelkipitsztorkCnt mri-

k6dik.
Az el6adS.son r€szt vett Majnek Antal munk6csi megy6s
ptispok, Poglny Istvdn munk|csi pllbiniai kormfnyz6 6s
az egyh|zm.egye tobb papja, valamint Gul6csy Lajos n1,ugalmazott reformdtus pusp6k, aki maga is h6t 6vet t61t6tt
szovjet llgerekben.

Placid atya mdsnap, vasirnap reggel 9.30 kor Malnek
Antal prispokkel egl.utt szentmiset mutatott be a munklcsi Tours-i Szent Mdrton sz6kesegyhftzl>an, melynek v6g6n a szentmise r6sztvev5i vasmis6s llddsban r6szesr-i1-

tek
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A toj as, abarinY €s a n)r0l
Ilfisadti ielkdPek

ros szine egyes feltev6sek szerint

el6tti este, hogY megtudidk, mi lesz
ieend6 f6ritik foglalkozdsa' U gyanaz,
m\nt az els6 f€rfi€, aki be16p ahlzba
A hirsv€ti jelk6pek sordban kulonboz5 |Ilar.okat is talilunk. Leg6sibb a
hisv6ti b6riny. Eredete a Biblilban
keresend6. Az 6testamentumi zsid6k
az Ur parancsAra egY€ves, hibitlan
bltrinyt l\doztak, s annak v6r6vel
bekentCk az ait6f€1fit, hogy elkerillje
6ket az lJr haragja.
Az Ultestamentumban J6zus Krisztus az emberis6g vitltsigfua iott a
f6ldre: .,Krisztus a mib6r6n:;-unk, aki

Krisztus v6r6t ielkepezi'
A toj6sfest6s szok6sa, s a tojlsok
diszit€se az eg€sz villgon elteriedt'
A tojlsfest6s n6pszokdsk6nt els6-

nyiri megjelen6s6nek magyartzata
mlr i6va| nehezebb. Az linnep ter-

A tojds az €let fijlsznlet€s€nek,

a

ierm6kenys6gnek a legSsibb jelk6pe'
Bdrmilyen kicsi is, k€Pes a vil1gegyetem nagysdgitt s az 6lette1enb6l
az €I6be val6 itmenet reitelyet jeik6pezni.

Fontos szerePe var:. a hfsv6ti 6trendben, de a tojdsok szinez€se, diszitese is r6gi korokra nyflik vlssza'
A ieggyakrabban haszntrIt szin a pi'
ros, magyar|zatAt a szinek mdgikus

hit adhatia' A pirosnak
v6der6t tulajdonitottak. A tojdsok pierej6be vetett

sorban Kelet-Eur6pdban maradt fenn
a W. szdzadig. Eredetileg egyszinf-

ek voltak, pirosas sziniiket nov6nyi
fest6anyagokt6l kaptdk. Erre szolgdlt
a voroshagymah€i, a borzsonY, a bibortet6. K6s6bb kialakuitak a ,,felitatos" toj6sok. A diszitdst viasszal ,'irt6k" a htira, melyet fest6s ut6n iekapartak, Lehetett a szoveg n6v, tizenet, esetleg a kereszt6nY jelk6Pek
valameiyike.

A festett, diszitett toias aiandekozisa els5sorban a hfisv6ti iocsolkodishoz kapcsol6dik. A diszitett toj sok fest6s6nek form6i, a mint6k elrendez6se tijegys6genk 6nt vlltozott'
Romdnilban a I6togat6k vitt6k a
gazdilnak

a toi6st, megritogett6k ve-

le, s kozben

kosz6nt6st mondtak:
,,Krisztus feltdmadott!" Voltak azon-

ban ktilonleges felhasznll6sm6djai is
a toiilsnak. Igen sok helyen a toiasok
szerencs6t hoz6 amulettekk6nt szerepeltek.

A gorogok azt a toiast-, meiYet a
tytk el6szor tojt nagyp6nteken, varizser eifnek tartoft ek.

N6met hiedelem szerint: ha hirsv6t
reggel 6tn6znek egy toj6son, meg lehet lltni a benne t6nco16 bini'n1t'

J6slisra

is hasznAltlk a toiist:

ha

nagyp6ntek liiel€n feltortdk, s tartalmtrt egy Poh6r vizbe csurgattek, a
formAia megmutatta, milYen lesz a
jov6 €vi term6s. Volt, ahol a llnYok
toji,sh€iat tettek a kr.iszobre hisv€t

me gdldo ztatott 6rettiink. "

A

m6sik hirsvCti 6llat,

at6k a PogilnY germln hagYom1tnyok alvillgi istenn5i6nek legenddll-

val magyat6zztrk: eszednt a nyfi eredetileg maddr volt, s az istennS ha-

ngjAban n€gyllb(t tr|\atrtr r thoztatta'
n kulonos tulajdonsdgir 611at hozzdnk
n6met kozvetit6ssei keruit, de kialahom6lY fedi.

Mindenesetre a toiLdnoz6 nr{l igen
ndpszerlv€ vilt. a rnrilt szLzad v6g6n
a k6pes levelezSlapok elterjed6s6vel
sokfe16 eliutott.

H(lsvEu rocsor6vnnsm

a hitsv6ti

m€kenys6ggel kapcsolatos vonatkozdstrban magyardzat' lehet a ny:6l szapora volta. Mivel 6jjeli iilat, a holddal
is kapcsolatba hozhat6- hiszen ez az
6gitest a term6kenys6g szimb6luma'
Nyirl 6s tojds 6si kapcsolatdt a ku-

kuiisit

Az is lehet, hogY t6ved6sr51 van
sz6, mert r6gen egYes nemet tertileteken szokSs volt hfisv6tkor
gyongyty(rko t ailnd€koznt t ojtrsaiv al
egytitt. A g1-6ngrtr1k n6met neve
Haselhuhn, ror-iden Hasel. A f61re6rt6s abb6l eredhet. hogl'nCmetr.il a
nyiri neve Hase.

Ketj fel

parnadrol, sz1p ibolyauirag,

Tekints ki az ablakon, milYen szeP
a uil6'g/
Megontozlek gYorsan a barmat

friss illatdual,
Teljen a talicskd.nx sok szdP

Piros tojassal.
Locsolni i6ttem, nem titkolom.
Sz€p szokds ez, igY gondolom,
Mirljon vizemt6l a t€li 6lom,
Bizony most 6n ezt kiv1nom!
Ha a hatds m6lik is esztend6re,
ig€rem 6n, itt leszek j6v5re'
S nem adok az illenddre,
Locsolok €n nYakta-f5re'

Zold erddben i6rtam'
Sok

furcsa dolgot lattam,

Vottak ott illatfelbdben
lebegd leanYok,

No meg nYulak Ahal hozott
Piros toi6lsok,
Sctte leg'lny kez1ben kdlniuizzel
szaladt,
S

ki tul glorsan, annak csak torott
rcjas maradt.

En nem uagYok

sietds,

furcsa bdr a uildg.
ElSttem mdgis itt uan eg)/
csodas uirag'
S

Locsoldssal uetndk gatat
az mulandosd'gnak,
Ha ezen tettene m'egfelelne
e szeP leanJtnak'
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O, tavasszal irjult 6kes

iiliomok,
virdgok!

Ontoz6sre m6lt6, gyonyorr3

Ttind.erorszd.g rSzsai kozt
gltongtbarn'tatot szedtem,

M6r eljdtt az id6, hogy megirjuljatok, Akit azzal meglocsolok, megaldja
q.z Isten.
A Szentl6lek Isten szdlljon tiredtok!
No, ti, cimbordim, csuporra, vederre, Az illatos rSzsauiztdl megndnek
Adjuk meg a lAnynak a tisztet
a lanyok,
reggelre!

Hanem egy sz6t sz6lok ezen sz€p

Zsebeimbe belefdrnek a piros

76 kesziti a jov6t,
6 az €let, 6 a b€ke,
f 6radt sziv

ek mened6ke.

Ha elj6, feltdmadunk.
Mindorokk6 6t dldjukl
Szabad-e locsolni?

tojasok.

lednynak,

Adjon egy pdr himest,

Feltitmadds tinnepCn

Szivembdl kivanom, kegyelem

oromhirrel jovok 6n.
Olyan, mint a mi Megvdlt6nk,

mag6nakr.

Eljott a sz€p busuet reggele,
Feltdmaddsunk edes Linnepe.
iu

UnneplS rubakba dltoztek a/ak,
Pattognak a rtigltek, s uirit a uirag.

A barang zugasa birdet Linnepet,
Eglt kismadar dalol a zold
retek felett,

nem jirt m6g a fold szin6n.
Nagy kd fedte bdr a sirt,
asszonycsapat csendben sirt,
Isten Fia feltlmadott,
gy5zott gy6sz 6s sir felett!
Ne f6ljetek, higgyetek,
owendezzen szivetekl
1<
Halas szl\,'vel aldom ot,

A madarkalfika
George Thomas pl6bdnos volt New England egy kis
v6rosk6jdban. Hfrsv6t regge16n, amikor zsfrfolt templom6ban felment a sz6sz€kre pr€dikdlni, egy r6.gi, rozsd6s,

tozoga madlrkalitkdt vitt magtval 6s ietette a sz6szdk
pdrkLnyira. Persze mindenki meglep5dve n1zte, €,s kivdncsian v6fia, mi fog tort6nni. A p16b6nos elkezdte a
pr6dik6ci6t:
,,Amikor tegnap v6gigmentem a F6 ut-dn, szembejott
velem egy gyerek. Kez6ben l6bilta ezt a madS,rkalitkitt,
a kalitka aljln pedig h6.rom kis vadmaddr lapult, reszketve a hidegt6l €s a f6lelemt6l. Meglllitottam a fifr 6s
megk6rdeztem:
- Na, mit viszel magaddal?
- Csak ezt. a h6rom vacak madarat - felelte.
- Azt6n mit akarsz csindlni vehik? - klrdez6sk6dtem.
-Hazaviszem 6ket, 6s sz6rakozom veltik - felelte. Feldr,ihitem 6ket, kihtzom a tollaikat, egym6s kOzotti
viadaka uszitom 6ket. Elvezni fogom.

-De

elSbb-ut6bb beleunsz majd. Utdna mit csindlsz

veltikT

-O, van otthon k6t macskdnk - mondta a fiiu -, azok
szeretik a rnad6rhirst. Megetetem 5ket veltik.
Hallgattam egy kicsit, aztan ismet megsz6laltam:
- Fiam, mennyit k6rsz a madarak€n?
- Nem kellenek magS.nak azok a madarak, Atya. Hi-

szen azok csak vacak, szurke, mezei madarak. M€g
6nekelni sem tudnak. M6g csak nem is sz6pek.
- Mennyit akarsz 6rtnk? - k6rdeztem ism6t.
A fiir v€gign€zett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztan megmondta az irat: tiz dolIlr. Kiveitem a zsebemb6i tiz doll6rt, odaadtam a gyereknek. A fi6 leteue
a kalitkdt a foldre 6s egy pillanat alatt eltfint.
En aztdn felemeltem a madlnkalftkat. elvittem a kozeli

parkba, ott letettem, kinyitottam az altaiit, 6.s szabadon
engedtem a madarakat."
Miutdn Thomas pl6binos elmondra a kalitka t6rt6netet, mindjdrt egy mi.sik tort6netbe kezdett:
,,Egy nap a Saten 6s J6zus kozdtt pirbesz€d folyt. A
S6tdn 6pp az Edenkertbdi jott 6s briszkdn dicsekedem:
- Az eg€sz emberis6get a kezem koz€ kaparintottam.

Csapddt lilitottam az embereknek, olyan csal6tekkel,

amelynek nem tudnak ellendllni. Mind az eny6m!
- Mit fogsz csindlni veluk? - klldezte J€zus.
- Sz6rakozni fogok veluk. Megtanitom 6ket, hogyan
hlzasodjanak 6s hogyan vlljanak el egymdst6l; feldtihitem 5ketilrmeg arta is megtanitom, hogyan gy'ril61j6k 6s
kinozzdk egymfst; hogy r6szegeskedjenek 6s ki'.bit6zzanak; arra, hogy fegyvereket 6s bomb/akat taliljanak fel

6s olj6k egymdst. Nagyon fogom €lvezni

-

mondta

a

satan.

-

Mit csinllsz majd velr.ik akkoq ha eleged lesz a jdt€k-

b6l?

- Megolom 6ket! - felelte a Sdt6n.
- Mennyit k6rsz 6rttik? - 6rdekl6dott tovdbb J6zus.
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem j6k

azok semmire! Megveszed 5ket, 6k pedig csak gyiilOlni
fognak. Lekopnek, megdtkoznak 6s megolnek. Nem kellenek 6k nekedl
- Mennyit k€rsz? - k6rdezte rijb6l Jezus.
A Sitlin v6.gign6.zett J6zuson, 6s megvet6 g6nnyal
mondta:
-A v€redet, az osszes konnyedet €s az eg€sz 6letedet!
J€zus igy sz6lt:
* Megegyeztlinkl - aztdn kifizette az arat..."
Ezzel George Thomas fogta a maddrkalitki.t 6s lement

a sz6sz€kro1.
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Jel, amelylrek ellentmondanak
A pdp6t, vta'gYbtiiti kereszffitia

Most, Itogit Szentatydnk k€tszer egjtwt'tis utd'n
iddt tiiltdtt kdrhdzban, az tiistigit'dk ismdt
ked.aiikre foglalkozltattak egjtik kedaenc tdm'i'
jukkat lemomd-e a pdpa? Kormd'nyozhct'tia-e a a'z
egthdzat, miutcin napokig beszdlni setY' tudoft? f{em
kellene-e adgre dtadnia az eglttbtiz irdnjtittistit? A
aitdgsajt6 lassan azt a benyowdst kelti, m'intba az
,,6reg 6s beteg pdpa" udgsdkig ragaszkod'na a
pd.pai trdnltoz, ds nenr akarnd' kiadni cr' batalmat a
kezdbdt" mikcizben cz Vatikdnbctn titokban ti'j pdpa
me go dlas rt d's dra k 6 s zailrue k...
"ltosszabb

Mindebb5l l6tszik,

hc.,gy az ember €rt€k6t teljesitm€ny-

ben 6s izomban m6r6k sztrmlata felfoghatatlan, hogy

olyan korm6 nyzilsi rendszer is l€tezik, melyben nem ezek
a torwCnyek az irinyad6k Ebben a rendszerben nem a
profit, a fiatal, elegtrns 6s magabiztos megielenEs fontos,
hanem valami m6s. Hogy mi ez? A sajt6ban dolgoz6k 16
r€sze, tgy tfnik, nem 6rti, vagy nem akarja ezt a valamit
megCrteni. V€1em6n1'r-ikkel telektrrtblik a m€di1t, sokszor
nevetseges tlilkozatlansigr6l t€ve tanrisdgot, s irgy tfinhet, a kozv6lem6nyt tiikrozik itAsatkkaL

Csakhogl' az etnberek nagy r€sze olaszorsz|gban €s
r-iligon fiitytil az itislgir5k altal terlesztett ,,kozv61em6n.'re". Az a tobb tizezet r6mai, akt a pApdt e1s6
k6rhdzi tart6zkodtrsa Lrtan a Szent P€ter t6ren tirllrad6
leikeseddssel fogadta, biztosan nenl a lemondlsdt virta.
Az 5t tornbol6 ordmmel fogad6 fiataiok szintEn nem ezt
virjiLktSle. Az a tdbb mint h[rszezer e-maii iizenet' mely
a napokban a vilig szimos orszdgtrb6l 6rkezett, szint€n
nem a p6pa lemond6slt kovetelte. hanem ir6ik agg6d6
€s fbli5 szeretettel imlikr61 biztositordk 5t. De v6rjunk
csak: rulajdonk6ppen mi6rt is kellene neki lemondania?
A Ratzinger biborossal a Yatiktrni Ridi6ban k6szitett
inrenfban feltett6k a k6rd6st: ,,Ke11 egr- ptpfnak egyiAta16n be,sz€hi tudnia ahhoz, hogy p6pa legven?" A biboros
vtrIasza:..\ormfl kon-ilm6nyek kozon igen. Azonban egy
hos-sz! pipai szolgdlat 6s €Iet, szakaszak€nt egy nembe-sz€l5 korszaknak is meglehet az €rteIme. ha a pipa
m1s n6don k6pes ddnt€seit kinyilvlnitani €s kommuszerte a

nikilrri. hallgatni €s vllaszolni; erre sokfCle lehet6s6g
\ran.

Egr'€bk6nt r6gebben a pdpiik nein jdrtak ki az en-rberek
koz6. nem is felt6tleniil sz6ltak az emberekhez.Teh6tha
a Szeotarya nem nyerte volna vissza besz6dk6pess6g6t,

att6i nr€g akadllytalanL-rl kormlnyozhatn| az egyh/azat,
amig tkaratlt valamilyen formdban ki tudja feiezni'
S taion mi az a ,,tr6n", amlhez a pipa annyira ,,ragaszkoCik"? Tudluk - illetve nem tudjuk - mennyi gondoi. gr-otrelmet okoz sztrm|ra az a felel5ss6g, mely az
eg€sir-i11ge gyh|tz€tt az 6 vtrlllra nehezedik' De tudia: ha
lstei:' rtrbizta ezt a feladat'ot, nem h6tr6lhat meg, ni€g ha

betegs6g, oregs6g, gyenges€g akadtrlyozza is A leladat
a16i csak Isten mentheti fel azzal, ha majd egyszer mag|hoz sz6litja. Krisztus helltart6ilnak a tr6nja ugyanaz ^
ir6n. meiy Krisztus6 is volt: a kereszt Ehhez ragaszkodik'
ezl oleli magtrhoz, ahogy Ura is tette Nerrl v6letlentil
mondta valaki a kozelmirltban: ..A pipa a keresztr6l korn|nvozza az egyh6zat." A hatalom pedig, amt az ov€, az
u ,t.r.tt, ami a Krisztussal va16 m61y 6s bensSs€ges

kapcsolata gyumolcsek6nt irad be151e, amivel m6gnesk€ot vonzzi maga kor6 azokat, akik a l6nyeget lltidk
benne - 6s ilyenek sz:azezres tomegben akadnak minden
IStogatilsa alkalmdb6l. (Vajon ilyenkor hol r'an a ,'kbzv€lem6n1"'?) Err6I a hatalomr6l vaion hogy tudna lemondam...?
Kornlzezete pedig szeretettel 6s agg6dva figyeli, mikor'
n-riben legyen segits6g6re - vajon k6zben azon itrrna az
eszrik, hogyan k6szits6k el6 a kovetkez6 piryaviiaszttrst?
Egv6bk6nt annak el6k€szit€s€r6l maga II' Jlnos Pdl gon-

j6v5
doskodott' 6 6pittette a Szent M6tta hizat, rnely a

lesz'
-p6pav trIaszt6 gy6l6seinek helyszine
Lpipa ktilonben - amit kev6sb6 szoktak hangsirlyozni
6s a hurnora sem
- t"ij.t szellemi 6ps6gnek orvend,
orvosai kozolt6k vele'

hagya m6g cserben ecldig. P1.

hogy g€gemetsz6st kel1 v€grehaitant rajta,6s ez kis mfitet
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..De kinek kicsi?"

- kCrdezett vissza. Ezt az olaszok az6ta
szitll6igek€nt emlegetik. Februir eiej6n, mikor jobban

lett, azt mondta kornyezet6nek, hogy m6r olvassa az tjsitgokat, hogy t6j€koz6djon eg6szs6gi trllapota fel6l...
Nem sokat keil tornr-ink a fejrinket, hogy rdjojjtink,

mi6rt pr6b6lnak ekkora nyom6st gyakorolni a pipfua.
Mostanra vil|gszerte sikertilt az emberek nagy r€sz€nek a
fej6be pldntdlni, hogy csak az er6s, egEszs€ges, sikeres
embernek van joga az 6Ietre. ,\z abortusz €s az eutandzia
elfogadtat6s66rt folytatott harcot is ennek nev6ben folytatj6k: a s6rr.ilt ember meg se szrilessen, ha.6l, zln)1k
int6zetbe, hogy ne zavarjallwdnyiwal a ,,sikeres" embereket, az erejr.iket vesztett, megcsrinnrlt, megoregedett embereket pedig a ,,kegyes hal1llal" segitsrik kiszabadulni
6rt6kte.lenn6 v6lt 6letrikb5l... A Szentatya szllka azoknak
a szem6ben, akik ezt a felfoglst igyekeznek az emberekbe sulykolni, Evang6liumi szavakkal €|ve, a p6pa ,,iel,
amelynek ellentmondanak", jel, aki l6t6vel 6s Krisztust

sugdrz6 vonzerejEvel ellentmond ennek a hazug villgfelfog6snak, 6s megc6folja azt.
Az olaszok 27 6ve nagy orommel 6s tetsz6ssel fogadtdk
a sz€p sz6l, kisportolt testalkatfi, 58 6ves pdpdt. 6 akkor,
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ereje teljdben is az elesettek€rt emelt sz6t. R6ma n6pe
tanuit prispoke tanit6sitb6l: mosr, hogy 5 vdlt oregg6, betegg6, elesett6, R6ma n6pe ugyanolyan szeretettel €s
megnovekedett gyongeds6ggel fordul fel6, tisztelettel 6s
figyelemmel hallgat tanit6s6ra. Hdny sztil6 dicsekedhet
azzaI, hogy nevel6se ilyen gyrrmolcsot hozott?
Pdpasiga elej€n hangzott el: ,,Ez a pipa Isten ajlnd€ka."
Most m6g ink6bb az: elembertelenedett villgunkban sajAt
szem6ly6ben tanit meg minket az €let 6rt6kere. Meri
gyenges6geit megmutatni a vlllgnak, remegS k€zzel vagy
g6gecs6vel a tork6ban mutatkozni emberek ezrei e16tt,
hogy a szeretetet, Krisztus szeretetet vigye, mutassa a
viidgnak. Ratzinger biboros az emlitett interjuban besz6l
arr6l, hogy a pdpa szenved6se egy teljes 6t- r6.sze. A pdpa
sok 6jat tanit nekr.ink szenved6se 6ltaI; az 5 szenved6se
az igehirdet6s egy m6dja. Sok szenvedSnek nyiijt rem6nyt €s vigasztallst a pipa tanfsdgt6tele. Es sokunknak
ad p€Lddt, hogyan kell teljes 6letet 6lni fiatalon vagy oregen, er6sen vagy gyeng€n, er6t6l dvzzadva vagy eleset-

ten.

Papai zsuzsanna

Cursill6s munkathrsk€p 26 Leinyfalun
Ez €v janulr 27. €s 30. kozott

-

n6gy klrpAtaljai tArsammal egyritt cursill6s munkatirsk6pz6sen vehettem r6szt. A rovid, de igen intenziv
tanfolyamnak a fest6i kornyezetben

l6v6 leinyfalui Szt. Gell6rt

Lelkigyakorlatos h6z adott otthont. Min-

ket, hat6ron t0iiakat Bablly Andr6s
hivott meg 6s hozott el, aki n6^tya
lunk
elindit6ja 6s mozgat6rug6ja a
Cursill6nak, Vend6gl6t6nk 6s a tanfolyam mdsik vezet6je az orokmosolyir P. Be6thy Tamds SJ atya
volt. A rektor nem konnyfi feladatfn
Arat6 Ltrszl6n€ Mdrta (Any6) utrIlalta
el. A hagyominyosan cstitortok d6ludnt6l vaslrnap d€lutdnig tart6
programban reggeli ima a kdpolnAban, bibliai ima 6s annak megoszttrsa
az asztaltLr sas|gban, a lelkiv ezet6 az-

napra vonatkoz6 gondolata, mint
irinyad6, a t€m/k ismertet6se 6s felv6zol6sa szerepelt, mely alapj1n nekrink, leendS munkatirsaknak J-4 perces el6ad6sokat kellett irnunk. Be kell vallanom, hogy az els6
h6rom besz6dem megir4.slba beletorott a bicsk6m, mivel az erre el6lrLnyzott 20 percbe nem f6ftem bele.
EzvtAn igyekeztem tdrgyilagosabban
fogalmazni., ennek eredmdnyek6nt
sikerrilt k6t l6nyeg-besz6det is meg-

irnom, ill. elmondanom, amikor rlm

apostol is buzdit minket, kereszt6-

kenilt a sor. ,,Agyi rovidzdrlatainkat"
leginkdbb az €tkez6asztalnii folytatott viccel6d6s, ked6lyess6g oldotta
fel. Termdszetesen mds, komolyabb
dolgokr6l is besz6lgettrink, ki-ki az

nyeket.

otthoni helyzett6l, szem6lyes t6m1k161,

csalldr6l, szocidlpolitiklr6I, ze-

n€r6l stb. Aquin6i Szt. TamSs eml6k-

napja estej6n a programok utdn
boros-sritis agaplval koszontottuk
Tamis atyAL B t ezen a napon sem

volt sok ,,itesjtrrat" az

el5ad6.sok

kozott, az el nem fogy6 tort€netek 6s
viccek miatt igy is csak 6jf61 utdn kertilt sor lefekv6sre. Cursill6nk eg6sz
idej6re jellemz6 volt a j6kedv, a felh6tlen hangulat. Andrds arya meg is
jegyezte, hogy ilyen j6 ked61yfi t6rsaslggal mdr r€gen talllkozott.
Mit adott nekem ez a munktrval,
tanuldssal, ismerked6ssel, imddkoztrssaI teli h6rom nap? Els6sorbat az

elkotelezetts6get er6sitette meg ben-

nem, kozelebbr6l is megismertem

a

munkat6rsk6pz6 c€ljdt; ami a kereszt6ny kozoss€g alakitdsa kornyeze-

temben 6s a Cursilio adta lehet5s6gekkel val6 apostolkodis. Meg€reztem szem6lyes felelSss6gemet abban,

hogy a ,,vil6g vil|gosslga" vagy ,,a
fold s6ja" legyek, ahogy ere Mdt6

Jellemz6

a r6gi baritsdgok

meg-,

elevenedEs6re, hogy Gily6n E1em6r

-

els6 cursili6s rektorom - tudomdst
szetezve arr6l, hogy ni, k6rp6tal1aiak
is r6szt vesztink a k6pz6sen, meglitogatott minket egy batiti ridvozlet
erej6ig. A tanit6gtuda m6s, Klrpifialj6n j/art tagjait is r€gi bardtokk€nt
iiLdvdzdlhettrink. Orom voh a taltrlkozds; meger6sodtek a rdgebbi kapcsoiatok, fijak is szov5dtek,
Hazatton t6rsaimmal megbesz6lhettr.ik az elmfilt h6rom nap esem6nyeit, benyomfsait, 6lm6nyeit. A
bizakod6, munkdra eltok€lt sz6,nd€k
fogalmaz6dott meg mindannyiunkban. A j6 szewez€snek koszonhetSen csupa j6 eml6kkel 6s tud1sban
gyarapodva terhettrink haza. hogy
majd itthon kamatoztassuk a k€pz6sen nyert tapasztalatainkat. Rem61jtik, hogy a kovetkezS munkatdtsk€pzd m6r Klrpitaljdn lesz, ahol
majd mi lathatunk vend6gul Benneteket.
De colores!

A miel1bbi taldlkozas

6s kozos munka
remdnydben, szeretettel:
I Szuirida Jd.nos

Ui Hoitds
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EcvnAzurr'r nrBrnn6r

Korlithelmec
A szikld.ra' dPitett
Az ungv 6ri i6t isb elt Korlithelme cet
kozel 800-an laki6k, zom6ben magyarok. A megyeszCkhelyhez k6zeli
kicsiny telepr-i16sen t€g6ta 6lnek
egyutt b6kess6gben reform1tusok,
r6mai 6s gorog katolikusok.
A teleptil6s neve 1390-ben bukkant
fel Helmech illetve Putka formdban'

N.

kenilt a kozs6.g a
Korldth csalAd
szirmaz6
Gomorb6l
a telepiilEs
kezdve
ettSl
birtokdba,
7286-b61
EgY
Korllthelmec.
neve
az Arm6r
szerint
okmdnY
szArmaz6
Mintemplom
itt
egy
111t
pdd-korban
a
melYet
tisztelet6re,
denszentek

A

szAzadban

reform6ci6t kdvet5en a protestdnsok

18L5

t6jin bontottak le. A

r6rnai

katolikus egyhAzkozs€g ttfaalapitdsdra I84L-ben kerult sor.
Klrplta\ia Szovjet-Ukraindhoz csa
tollsdva! ktilonOsen neh6z id6 vette
kezclet€t, mivel

a

va115st

tiltottik,

a

templomokat bez|rtftk, a papokat 6s
a hiveket egyardnt uldozt6k. 1960-

ahatal'
komelYnek
tii6sai,
mi rendszer
domboldalon
a
bez\n\k
vetkeztdben
ii16 r6mai katolikus templomot'
L bez|rt temPlomot a rendszer'
ban ezt a teiepiil6st is e16rt6k

vilhtrsr- megel6z6en, 1986-ban rom-

boltdk'le. Ezekben az €vekben K5'rolyi Lajos atya lltta eI ezt az egyh6zkozs6get" is' Titokban esketett,
keresztelt, temetett a lehet6s6gekhez
m6rten, vastrrnap 6s" tinnepnapokon
szentmis6t mutatott be, ezzel pr6bAIva megtartani a megmaradt, marok-

nyi ny|iat.
Nyoic 6ven kereszttil, amig fel nem
€pilt az ti r6mai katolikus templom,
a katoiikus hivek a heiyi reformdtus

templomban gy6ltek egYbe szentmis6re.

A kedvez6bb id6k bekoszont6vel,
amikor m6r ism6t 1ehet6v6 v61t a sza'
bad valllsgyakorlds, Lalos atya bizta'

t6sira a korl6thelmeci katolikus
hivek nekilattak a templom6pit€s-

nek. Az irj temPlom a kordbbi alaP-

zattrn 6puft fel, melYhez jelentds
anyagi tS.mogatdst ny(rjtott a Kotltrthelmecr6l Amerikdba elszdtmazott

tttfl'z

Matyi csal1d. A hivek imdinak 6s 6Idozatos munk6jinak koszonhet6en
Szem6n Tibor atYa vezet6s6vel, aki

ekkor teljesitett iti szolg6latot",, si'
kerrilt befejezni a templomot. Eveken keresztul gondolni sem mert6k
vo1na, hogy ism6t sajdt temPlomuk
lesz, de a fohitszaikban €s a ielktlkben mindig is ott 6lt a rem€nY az
ijrakezdCshez.

S

val6ban: a templom

lerombollslt kovet6en n€hinY

€v

m6lva iri templomnak orvendhettek,

s ugyanaz a harang hivia a

szent-

mis6re ma is a hiveket, mint egYkor,
mivel visszakaptak r€giharangot' az

^
Mitzeurnt6l'
Ungvlri Helytort6neti

1994-ben Antonio Franco, Ukrajna akkori nunciusa szentelte fel a

igy

J6zus Mennybemenetel6nek temPlomdt, sokak orom€re.

,,Az €vek sorln beindult a gYerekek 6s feln6ttek hitoktatlsa. Puss
Sindor jezsuita a\a idej€ben fellendiilt az ifiisitgi mrinka, mald 5t
kovette Schonberger Ferenc atya' En
2003 jirlius6t6l lltom e\ a pl€blniai
korm6nyz6i teend6ket." - mondja
Molnlr Jinos atya. Maid igy foll'tatja:

MottinJ'Ltos
1,979. m6ius 28-5n sztiletett Mun-

k6cson. Tanulmdni-ait a helYi magyar iskoliban v€gezte. 7996-ban
6rettsegizett, majd felr'6tel6t k6rte
az egyhs.zmegYe kisPaPjai koz€.
A Veszpr6mi Erseki Szeminlriumban eltoltott elSk€szuieti 6v ut6n,
1997-ben kezdte meg teol6giai ta-

nulminyait a GYulafeh6n'iri Hittudom6nyi F6iskolin. 2002. jinius
29-6n diak6nussl, 2003. jinius 281n pedig pap2l szentelte Majnek
Antai pr,ispok atYa a Munklcsi
Tours-i Szent M6rton Sz6kesegYhitzban. 2003-t6l ungv6ri kitpldn-

k6nt €s korldthelmeci Pl6biniai
kormlnyz6kdnt v€gzi PaPi feladarait.

,,Bdr kev6s

l1si hovatartozS'st6| fiiggetleniil - igy
v6lt ez a nap az eg6sz falu ilnnep6v6'

kapcsolatot. Ez€rt a szentmis€ket kovet6en nem rohanok vissza Ungv6r-

,,Minden h6naP e1s5 vasirnaPiln
ifjtsltgi szentmis6t tartottLrnk Ungvlron, aztarr jott az otlet, hogy legyenek ezek a talftlkoz6k idSnk6nt

az id5, m6gis szeretn6k
tobb id6t tolteni a hivek kor6ben,
mert fontosnak tartom a szem6$es

ra, ahol lakom, hanem szakitok id5t
a bbsz6lget6sre, csalldlAtogatdsra,
igy 6rtestilhetek az 6ppen aktuilis

gondokr6l, bajokr6l, ami 6ket foglalkoztatia."

K6t csoportban folyik a hitoktatds,
a feln6ttek rdsz€re Jlnos atya egyhdzjogi el6ad6sokat tafi. A fiatal pap
lelkipdsztori teend6i mellett egyhAz
jogot tanul, szabadideilben olvas,

kirindul, elm€lkedik
Az ungvlri iitdsban mlt hagYomilnya van az ifjirslgi taltrlkoz6knak,
Ielkigyakorlatoknak, kirindul6soknak, kozoss6gi Programoknak' A tavalyi 6w6l iriabb programmal b6viiitek hagyom|nYark: a korl6theimeci
ifjisdgi keresztirttal. A szervez6sben
osszefbgott a falu aprala-nagyia, val-

mls

egyhfnkozs6gekben

is'

TavalY

pont virigva sirnapra esett a korl6thelmeci talft\koz6, igy lett ebb6l a
fiatalok keresztit-il'tisa, amely a
dombon taliilhat6 temetSkertben 6rt
v6get, ahol szabadt€tt ifjiislgi szentrnii6vel ztrrttk a napot. Majnek Antal
puspok atya mis€zett a ielenl€v5
atyikkal. Az id€n M6szlros Domonkos ungvdri Pl6blnos atya mond
szentbesz€det." - tAi€koztat Jftnos
aIya.

Az idei taltrlkoz6ra - csakirgy, mint
tavaly - sok fiatalt 6s id6st vlrnak

K1rpitalilr6|, hogy egy'Litt j6rjitk 6s elm6lkedj€k v€gig a kereszteg6,sz

utat.

'

VAradi Natdlia

Ui J{ajtris

Viragv as ar trapi kere s ztfit Ko dathelme
L

tavalyihoz hasonl6an ez 6.v vrcigvasLrnapjSn is meg-

tartottdk Korllthelmecen

a szabadtlri keresztutat 6s
- idSsek, fiatalok €s

szentmis6t. Tobb mint ezren jottek el

gyerekek egyarLnt

- Munkdcsr5l, Beregsziszb6l, Beregd6deb61, Bakosb61, rJngvirr6I, Csapr6l 6s az Ungviri jitrls szinte minden helys6g€b61 . Az idei keresztttra egy

I

I

)

J.

k6tm6teres fakereszt is kEsztilt, melyet a r6sztvev6k felvdlwa vittek a hegy tetej6re vezet5 fiton, a keresztft
v6g6n pedig az oltdrt v€d6 sdtor e16 iilitottik. A szenimis6t M6sz6ros Domonkos ungvdri pl6bdnos 6s Moln6r
Jdnos korl6thelmeci pllbimiai kormdnyz6 mutattdk be,
tobb atya pedig a szentmise alatt 6s m6g vttrna is sok6ig
gy6ntatott.l,Vlllaliuk fel a kereszthordozlst azok6rt, akik
nem sz@,etnek 6s nem mernek lldozatokat vdlla1ni" rrondta pr6dlkdci6j6,ban Domonkos atya. Az €nekl€st az
ungvdri lf|fsigt 6nekkar vezette. A szentmise v6g6n a helineci hivek vagy k€tezer szendviccsel, stitem6nnyel 6s
fon6 teival kinAltitk a zardndokokat, ami testnek is, 16leknek is nagyon j6lesett a napstit6ses, de hideg id6ben
eltolton 6r6k ut6n. ,,Halat adunk Istennek, hogy ilyen
esem6nynek adhatunk otthont" - mondta a tobbiek
nev€ben is az egyik helyi hiv5.
Varadi Nr,ilalia - Papai Zsuzsanna

I
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Volt egyszer

egj,t

Misszids 6a Ungud'ron

farsa'ng...

utols6 napjatt irtuk. Lassan eljott hozzLnk is az
igazi t6l. H6feh6ren csillogott az eg€sz t1j. Ropogott a
h6 a llbunk alatt. Valahol egy kis kozoss6g k6szult,
hogy lebonyolitsdk ez €vi farsangi blljukat.
Programokban 6s jelmezekben, no meg j6kedvben
gazdag volt az idei farsangunk. Voltak hercegek, hercegn6k, cigdny- €s indi6nl6nyok, boh6cok, kakas, kis
nyirl. Pirosk|kban is gazdag volt ez a farsang, farkast
viszont sehol sem ldttunk. Akik nem akattak jelmezbe
oltozni, de aktiv r6sztvev6iYlintak lenni a farsangnak,
sr.item6nlversenyen vehettek r6szt. Egyre csak gydltek
6s gy(iltek a szebbn6l szebb, finomabbndl finomabb
tortak. 3z6 ami sz6, neh€zvoIt a zs(tti dont6se nemcsak
a ielmezek, de a st-item6n)'verseny r€szwev6i kozott is.
A helybdli ministr6nsok kozremfikodCs6ben viddm
szindarabnak lehettrink a n€26i. Sz6p volt a kering6t
tdncol6 p6ros is. A mfisor tombollval z6tult, ahol sok
sz€p aj|nd€kot lehetett nyerni. Senki sem ment haza
r.lres k6zzel. Nem volt hilny term6szetesen zenlben
sem. Mindenki kedvdre i61 kitincolhatta magat.
Janudr

A r6mai katolikus templomokba betCrve gyaktan
litunk keresztet, melyen €vsz6mok szerepelnek. A
szilmok az

itt teljesitett misszi6 6veit mutatjlk, amikor

venddg aLytrk, szenetesek tartottak el6addst, elm6lked6st a hivek lelki er6sit6s6re, az egyhLzkozs6g hitb6li
megtjullsdra.
A kozelmriltban az ungvdri egyhdzkozs1gben misszi-

6s 6v vette kezdetlt, err6l k6rdezttlk

M€szdros

Domonkos ungvdri pl6b6nos atyit: ,,Dr' Erd6 P6ter bi
boros, pr'tm6s, esztergom-budapesti 6rsek janudri ltrtogatlsa sorin eljott hozzdnk, lJngvirta is, ahol e\6adds6'
ban felhirta a figyelmet a misszi6 jelent5s6g6re, fontossagara. Ekkor i6tt az otlet, hogy a nagybojti id6
kezdet6r'e1 az egyhitzkozs6gben misszi6s 6vet tartsunk'

El6rkezett' az id5, amikor az embereknek ism6t szr-iks6grik van ielki meger6sit6sre, megirjul4sra. A programot fig)' te*'ezzik, hogy a gyerekekt6l az id6sebbekig
mindenkihez sz6ljunk,6s mindenki r6szesuljon meg^
erdsit6 szeretetben azokon az elm€lked6seken, kirfndulisokon, beszClget6seken, vet6lked6kon keresztul,
amtt az el5trunk /Jl6 egy esztend6ben tervezunk."
Vd.radi Natalia

Hezlt

MflREK

harmad6ves dilkiai
sztrmSra lelkigyakorlat volt Szinyakon a lelkigyakorlatos
htrzban Babily Andrls atya vezet€slvel.
Frant-in 6. Ifjusdgi szentmise uolt Unguaron a rSmai
katolifurs tetnplomban. A szentmiset Racz Istudn atya nxu'
FesnL-\R 3-6.

tatta

A Munkdcsi Liceum

be.

8-11. Steve Tomashefski amerikai karizmatikus
illando diak6nus ltrtogattrst tett Ungvaron, Munkdcson'
ir{egldtogatta a konchlzi cigdnyhlzat, ahol egyOtt imadFesnL-i-R

koiott e\6bb a cigdnyokkal, maid 6rtr-1k. Vplt az uogv|rr

Vaiami nagyon fontos m€g az6rt hilnyzik' Ahogy igy
leirtam, a legfontosabbat talln sztrndlkosan is a legv€g6re hagytam. Hogy mit? Azt, hogy mi6rt is volr ez a
farsang ilyen sz6p 6s eml6kezetes' Az eg€sz est az€fi

sikerult ilyen j6l, mert egy nagyon fontos esemEnnyel
kezd6dott. Szentmis6n vehetttink tCszt, amit a pl€b6nosunk, Mdri6 atya mutatott be. Es ahogy kezdtrlk rmdval,
6gy is fejeztuk be.
nzfton szeretnEk koszonetet mondani a mtgam €s a
r€szwev6k nev6ben ez6rt a viddm 6s eml6kezetes est66rt a szewez6knek. Isten 6ldia meg a fitadoztrsarkat
6,s szew ezSmunkliukat.
A nagltszdlSsi bittanos kozoss1g
Sz. M.

onkol6gi6n, ahol imddkozott a betegekErt, kozos imat Cs
besz6lgetCst tarltott az ungvlri fiatalokkal illewe kolldgist|J*al. f,{unkicson a katolikus liceum dilkjainak tett
tanirs6got. amit kozos ima kovetett.
FrnntAx 25-26. Babaly Andras aq)a uezetes'1uel Gordontreninget tartottak 15 kdrosmezdi ill. raboi fiatalnak a
rah oi ntagltar iskold'ban.
4-6. Lelkigyakorlat volt csapi, szirrtei, rttti ftataIok szimfua Ungvdron, a Szent Gell6rt Koll6giumban
Babi,ly Andrds atya vezet€s€vel. A lelkigyakorlaton mintegv 20 fi^taI vett r1szt.
MAncrcs 7-8. A Gord'on-trdning m'asodik reszdre kertl'lt

Ilrncrs

sor RaDon.
MAncius 6.

Hitoktat6k sztrmlra volt lelkinap Huszton' A
programon, melyen Majnek Antal megy€sptispok is jelen
volt, huszti, t6cs6i, 6s korny6kbeli hitoktat6k vettek r6szt'

MAncrus 20. Kereszttit es szabadteri szentmise uolt Kor-

ld.tbelmecen. Erre az alkalomra az egesz eglthazmeglle
teruleterdl erkeztek zarand'okok.
Apnrus 15-17-6r'r tafijek a VI. Egyhdzmegyei Hittanver-

seny dont6j6t Munk6cson a Plk!-h|zban, mindk6t korosztdly r6sz6re.

Ui J{njtds
Apnrus 18-22. Margarita ndv€r ism6t karizmatikus lelkigyakorlatot tart. A lelkigyakorlat helyszin6rdl k6s6bb lesz
dont6s. Minden 6rdeklSd6t szeretettel vlrunk. ieientkezni
dprilis S-ig lehet Munkdcson az Egyhdzmegyei SzewezS-

irodlban a 8-2-31.-54670-es, vagy Ungvdron az Ifjtsdgi
Iroddban a 8-2-22-34594-es telefonszdmon.
Apnir-rs 23-AN Sillye Jen5 6s baritai koncertet tartanak
Ungv6ron az esti szentmise utdn, illetve mdsnap, dprilis
24-€n Csapon, a 1.1.6rakor kezd6d6 szentmis6ben fognak
dnekelni.
Apnrrrs 28. Es rvrA;us 1. kozott f6rfi Cursillo, m6jus 'J,2-1.5.

I
t

kozott pedig n6i Cursillo iesz Munkdcson, a Pikh-h6zban. Jelentke zni a f€rfi Cursill6ra mdrcius J7-ig, a n6i Cursill6ra ipriiis L4-ig lehet Munktrcson az Egyhlzmegyei
Szewezdirodtrban a 8-2-3l-54670-es, vagy lJngvdron az
Ifjiisdgi Iroddban a 8-2-22-34594-es telefon sztrmon.

VI I. Kd.rp d.t alj ai R6mai Katolikus
Egjt It d.z z enei Tald.lko z 6
MAlus 7-€N, szombaton kenil sor a VII. R6mai Katolikus Egyhdzzenei Taltrlkoz6ra Munk1cson, a Sz6kesegyhlzban. A program reggel 9-kor kezd6dik 6s a kora
d6lutdni 6r6kig tart. Delel6tt 10 gyerek- 6s feln6ttk6rus
I6p fel KArpdtalja kulonboz5 helyeirSl, ddlutln 13-74
6ra kozott pedig hangszeres darabok kovetkeznek. A
talltlkoz6n r€szt vesz a Budapest-\flekerle-telepi Szent
J6zsef k6rus is, Kaposi Gergely vezet6sevel. Szeretettel

vdrunk minden 6rdekl6d6t, akik szivesen meghallgatjak a vid6kunkon mfikod6 egyhdzi k6rusokat!

Ktlzrdnw
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Nagy sikere volt Albdniltban az eur6pai
egyetemistak III. imavirrasztAsinak

A valaha a v1Ilg els6 6s egyetlen ateista lliamakdnt
deklarllt AIblniiban, ahol1976-t61 buntetend6 volt b6rmilyen valldsgyakorlat, 2005. mlrcius 5-€n az albdn
egyetemista fiatalok lelkesen vettek r€szt a szombat esti
imavirrasztdson, amelyet 616 osszekottet6sben l|thattak
Eur6pa tiz m1sik sz6kesegyh6ziban is.
A tal6Ikoz6 sorin fololvastdk a Szenratya uzenet6t,
illewe kiosztotttrk a fiataloknak II. Jdnos P61 p*pa ,,Frdes
et ratio" - kezdetf enclklikllinak egy-egy p€IdLrytdL
Gjergji Meta atya, az albin prispokkari konferencia
egyetemi pasztor1.ci6s felelSse elmondta: el5szor ielent
meg albdn nyelven a Fides et ratio. ,,Eur6pa, ahova be
szeretn6nk l6pni, nem feledkezhet meg kereszt6ny
gyokereir6l, mint ahogyan mi sem feiedkezhetrink el
azokr6l" - tette hozz6.
Mera atya elmondta: az albdn fiatalok szLmlra a leg-

megkap6bb pillanat a szombati imavirrasztls sorin az
volt, amikor a kulonboz6 orszigokban egybegydlt egyetemist6k a w-korkapcsolls segits6g6vel egyrltt imidkozhattak M6ilboz, mintegy plldAzva azt, hogy az akad6lyokat, amelyeket a politika vagy a kultirra nem tudott
legy6zn\ azokat a Ndziteti J€zusba vetett hit kozoss6gi
ereje t:dlszdrnyalta. Lelkesit6 voit, amikor a fiatalok meghallottdk II. Jdnos P6l p6pa nev6t 6s egyszerre kezdtek el
tapsolni, bfu n€h6n1ruk szem6ben lltszott: sajnlljdk, hogy
nem I6thatt6k a Szentatyat, akit azonban igy is nagyon
kozel €reztek magukhoz. A szertart|s v6g6n kiosztottdk
az e gyete mis tltknak J inos evan 96 I iu m 6t, amely tartalmaz.

za J€zusnak ezt a mondatat ,,Az igazsig szabaddt tesz
benneteket." Ez a fordrtls az€rt kr.ilonleges, mert az Albinilban 615 katolikusok, ortodoxok 6s protest6nsok

HI,REK

kozos munklja r€v6n sztiletett meg. VR/MK

I\
!

,,Szentatya, solta..ne addfel a kiizdehnet!"
L SzentaLya, annak ellen6re, hogy februdr 24-6.n, csitortok este g6gemeisz€st hajtottak ralta v6gre, az azt kovet6 vasirnap sem akart hidnyozni ar6l a ta\trlkoz6t6l,
ameiyre minden vaslrnap dCIi 72 6rakor sor keruilt kozte
6s hivei kozdtt pdpasiga kezdete, tobb mint 26 6v 6ta.
Megjelen6se megiepet6sszeri voLt a vil6g osszes televizi6s csatorndia szdm6ra, amelyek tud6sit6i ism6t
megrohamo^1k

a Gemelli k6rhLzat 6s feldllitottlk ka-

merdtkat a k6rh6zzal szemben l6v6 dombon,

L

k6rhAz

bejdrara el6tti teret m6r 1,L 6rdt6I kezdve megtoltott6k a

hivek, kozottiik az Ifjtsigi Y1l6gtal6lkoz6k nyomln
Papaboys-nak nevezett fiatalok csoportja, akik hatalmas

felirattal fordultak a tizedik emeleti pipai lakoszt1ly fel6:
,,SzentaLya, soha ne add fel a kr.izdelmet!" - jelszavukat
skand6lt6k is ritmusos taps kis6ret6ben, mikozben csatlakoztak hozztjuk spanyol tdrsaik ,,Spanyolorszlg veled
vanl" - ,,II,. Jdnos PAl, az egdsz vrlitg szeret t6ged!" - felliiitltdsaikkal.
A hivek ezittal sem csalatkoztak a ptptrban, aki tobbszor is megdldotta az ablaka el6tt osszegyrilt tomeget.
Gesztusdt nagy tapssal, 6lfenz6ssel, oromkonnyekkel fogadtdk 6s m6g tSvozdstt*6n is, amikor mfu osszehflntrk
a tizedik emeleti ablakok ftiggonyeit, soklig unnepeltek.
VR/MK

Veres Andrds

prispdk az tigyndkkdrddsrdl

A kommunista dlktatitra 6veiben a tS.rsadalom mls tagjai mellett a szerzeteseket 6s a papokat is rendszeresen
zaklattitk. Lz egyhdziakkal szemben a zaklatdsnak krilonosen is kem6ny m6dszereit alkalmazttrk, hiszen az
ateista rendszer az egyhS.zat tartotta legnagyobb ideol6-

giai ellenfel6nek.

Voltak, akiket naponta, hetente rendszeresen kihallgatdsoknak, gyakran testi b6ntalm az|soknak vetettek ai6.
A megf6lemlit6s a rendszer mfikodtet6inek 6s fenntart6inak egyik legf6bb eszkoze volt.
Azoknak kellene tai6n bocsdnatot k6rni, akik ezt az
eg6sz rendszert mfikodtett6k, akik ezeket az embereket
megaltztlk 6s lelki, ftzlkai terror alatt tafi.ottlk, 6s lehet,
hogy tobben kozrililk ma is politikal hatalmat k6pviselnek, €s ott vannak a politikai vezetesben.
Ha a torv6nytevezet arr6l sz6I, hogy egyesek esetleg
kimandnlnak, nevriket nem hoznik nyilvinossdgra, akkor mi6rl keliene olyan szerencs6tien sorsti embereknek
a listitjitt nyilvdnossd.gra hozni, aklk val6jitban lldozatok
voltak, mikozben rejtve maradn|nak azok, akik m6kodtett6k ezt a rendszert?
MK
*
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Elhunyt az luttotso fatitnai Lelffiok
Lficia ndudr 6s a fatimai titok

nlet6nek 98. 6v6ben, februlr 73-an
a portugdliai Coimbrlban elhuny Litcia dos Santos n6v€r, az uto\s6 fati-

mai litnok. Unokatestv€rei, Ferenc
€s Jilcinta nEhdny €vvel a jelen6sek
utln haltak meg, 2000-ben avatta
5ket boldoggit II. Jinos Pil P6Pa.
Ltcia n6v€r 1907 ' mlrctus 22-€n

a

portugtrhai Aljustrelben'
I925-ben bel6pett a dorottyis n5v6rek koz6, maid 1946-ban - eredeti
vitgyit kovetve - a szigortbb szel-

sztiletett

lem(i kirmelita rend tagja lett' A
Szentatya, aki tudomdst szetzetl a
n5v6r betegs6g6r51, m6g szombaton
l61ekben meger6sit5 levelet kiildott
LuclanaK.

Ltcia n6v€rt februir 75-6n helyezt6k 6rok nYugalomra Coimbriban'
Temet6s6nek napjdt nemzeti gyisz'
nappit nyilvlnitottik.

Lz

els6 titok a pokol 1ltom6sa volt:

,,A SzfrzanYa eglt hatalmas tfrrtengert nxutatott, melyrdl uglt tfinL afold
alatt uan. A tfizben elmet'tilt ordogoket es lelleeket ug) httuk, tttintba
attdtsz6 fekete ua'gl barna izzd szdnparazs lettek uolna em'beri alakban' s
banyodtak a ldngok kozott' melYsk
mint butlamok uittek 1ket. (-..) Az
ordogok szornyfi, felixnerhetetlen
allatok iszonyatos es uisszataszifo formajaban rnutatkoztak. atlo':szoak
uoltak

6s

feket,ek."

A

szentatYa

nyillal ttizelue

az

ra,

1981-ben ellene

elkdvetett mer6nylet utin olvasta el a
Ltcia n5v6r iitallein harmadik titkot,
6s maglra ismefi a ,,febdrbe dltozott

pLispok" alaki/ban. A

SzirzanYa

k6r6s6nek eleget t€ve 1984-ben

,,1€-

lekben a vrlig osszes,

eISzSIeg
'osszehivott' ptlspdkdvel egyritt" M6-

ria

Szepl6telen Sziv€nek aldnlotta
mind az embereket, rnind a n6Peket.

V6gul Oroszorsztrg felailnlitsira

rs

Ezuttrn a Sz(izanYa ezt nondta:
,,Lattatok a poklot, abot'ci c szeg1ny

sor ken-ilt.
A harmadik fatimai titkot 2000-ben

silkre aka(a megalapitani Isien a uilagban SzeplStelen Szit'etii fisnebftt'
(...) n. Pius PaPasd'ga aiatr egv masik, meg rosszabb haboni -!bg kezdddni. (...) Isten megbwtte[ni kdszttl a

papa.

bfinoscik lelkei zub antak. -1fegntente-

uitagot bfinei1rt baborikilletue az Eg,thaz es a Szeiifa*'a [ild'6zese dltal. (...) Ha telje-<itik keresei'
met, Oroszorszdg meg ;'og ferni, es
bdke lesz; ba nent, Oroszotszltg t€utanait a uilagrafogla szdrni baboruk
ge(eszteseuel es az Eg'|:az illdozes1'
uet. A jok uertanuk leszttek. a Szentatyanak sokat kell szentednie, nemzetekfognak elpuszttrln!. \Vgiil az €n
egyik ielends alkalmlval a gyermeszePl1telen Sziuem &\"6ztti -fog A
keknek lltomisban volt r6szr-ik a poSzentatya fol fogia aianio-iti nekent'
ko1r6l. Jlcinta sokszor mondta utina:
Oroszorszdgot, mely ntegfog terni, es
,A Sz(rzanYa mi6rt nem mutatja meg
kot-szakot k'aP
a pokloi a brinosoknek? Ha I6tn6k, a uilag egY bekes
ajandekul."
biztosan nem v6tkezn6nek tobb6,
A harmadik titok a SzeotatY|val
Sz1zanya
A'
nehogy odajussanak."
bal olekkor k6rte elSszot, hogy aiitnlilk fel kapcsolatos:,,Miasszorttvnk
d.atan, egt kicsit magasabban latOroszorszAgot az 6 Szepl6telen Szitunk egt angtalt, bal kez€ben langv6nek.
bocsaAz uto1s6 jelenEs alkalmirya| ok- pallossal; szikrdzua langokat jobb
(.
Attgial
t6ber 13-6n mintegy hetvenezer tott ki magdb1L .) Az bangos sz5kezduel a Foldre nxutatua
ember volt jelen Cova da ki6ban, a
ual mondta:,,Bfinbdnat, bzlnbanat,
ekkor
A
Sztzanya
jelen6sek he1y6n.
bfinbauatt" (..') nSY igen nagit fe'
jelentette ki, hogY 5 a R6zsafiz€t
nyessegben, ami Isten, lattunk 'ualaKiriAyn5je. A jelen6s utin tdfi€nt a
rni olyasmit, mintba egt ttikor elStt
hires napcsoda.
lattunk egit
A jelenCsek sor6n a SziizanYa h6' uonultak uolna emberek',
'akirdl ugt
puspdkot,
rom titkot bizott a pdsztorgyerrte- feherbe ottozott
("')
kekre. L[rcia n6v€r sokiig nem ereztr,ik, bogt 5 a Szentatya''
(...)
folente
Ment botladozo leptekkel
besz€h. ezekr6l, csak az 1'940-es
nag))
a
borult
terd're
tetejere,
beg,,
a
a
titkokat,
Ie
PusPoke
6vekben irta
katona
csoport
kereszt labanal, es eg)
utasitasanak engedelmeskedve.

A Sziizanya 1'9l7-ben hat alkalommal jelent meg a hirom kis Pisztorgyermeknek. A jelen6sek alkalmdvai
*malg arra k6tte 6ket, hogY im6dkozzanak, hozzanak trldozatot J €ztts
irdnti szeretetbs| a bfinosok megt€r6s66rt €s a Sz(tzanya Szepl6telen
Sziv€t 6rt s6relmek i6v6t€tel6€rr-' Az

lSfegtuerekkel es
\,,
megotre ot. l... /

ebinsdg,

hozta nyilvinossigra II. Jdnos Pitl

A Szentatya mindig a Sz(izanYa
klzbenifuisinak tulajdonitotta, irogy
az 198\-es mer6nyletet t0l6lte. A me-

r6nyiet dlruma is magl6rt besz61:
mljus 13., az eIsS fatimai ielen6s
6vforciu16ja. Egy 6i.wel k6s6bb, 1'982'
mdjr"rs 13-1n a pApa Fatimdba zarin-

dokolt, ahol k6szonetet mondott a
Sz1zanydnak, hogy megmentette az
6letet.

Amikor Tadeusz Kondruslewicz
moszkvai 6rsek t991-ben eiSszor
tal|lkozott L(rcia n6v€rrel Coimbriban, a n6v6r e1 sem akaila hinni,
hogy Moszkr.'/aban van 6rsek. Szdmfua ez annak a jele volt' irogy a fati-

mai ig6ret

beteljesed5ben van'
Oroszorsz|gban minden h6naP 1J6n fdklYis kormenetet tartanak 6s
imddkoznak. A katoliktisok szlmira
Fatima tizenete a szoviet rezsim idej6n a rem6nY tizenete volt' Sot6ts6gben 61tek, de a Sz1zaoYa szavai
bltoritottdk 5ket:,,Szepl5telen Szi
vem gy6znt fog 6s Otoszorszig
megt6r".

A politikai vezet6k, akik 1'99t. de'
cember 8-in allirtitk a Szovietuni6
felbomilsir6l sz6l6 dokttmentumot,
talln nem ls voltak tudatiban annak,
hogy az a n P a SzePl6telen Fogantatds tinnePe volt.
Papai Zsttzsanna

Foras: P. Kondor Laios SW
SzazacJunk: rem'1nycsillaga, Fatima c'
konyue 6s a Magyar Kurir hfraclitsai

u1
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ki Isten j6indulatflftI

Kegyelem nektek 6s b6kess6g az Atyit6l 6s Urunkt6l,
st61 ! Valahdny szor imtrdko zom 6rtetek, mind-

Kegyelem

J6 zus Krisztu

hiiit

adok Istennek nektek ajindlkozott kegyelmeinek b5s6g66rt. Dics6rjuk egyritt Istent a T61e kapott sok-sok j66rt! Ktilonosen azlrt, hogy 6letr.ink eg6sz
folyarnln mindig veltink van, fontosak vagl'unk Sz6mdra,
annyiszor

6rdekl5dik irdntunk, mindig figyelm6nek kdz€pp ontjitb an
lllunk 6s nem mond le r6lunk sohasem. Isten mindig
hazavLr minket, mindig e16nk siet, hogy felemeljen botl6sainkb6l, hogy ism6t bevezessen minket az aqtai hAzba,
hogy asztalt teritsen szdmunkra 6s eltoltson minket min-

den j6va1. Isten minden kortilm6nyek kozott keresi az
embert. Isten engem szem6lyesen keres, vdr, hivogat...
Ho gy r eagllok Isten keres6s6re. hiv o gat5,s6.r a, kop o gtat1,s6ra? Hogyan hivogatott €s hivogat engem Isten Cletem

Ores uagltok.

Fdlek.
t\em szot senQt.

Mi

ez?

Valami el mul 1... nxegbalt.
Lesz ebb6l Jelta madas?!
Csond.... csond... csond...

KiJbsztua d.llok - de Isten el1tt.

folyam6n?

lsten hazavdr engem, mtnt az atya tekozl6 fiat. Felkell m6st
tennem, mint eifogadnom. -{kamom kell visszatdrni ahhoz a l€nyhez, akt szeret engem. 6s bocsdnat|val meg
akar tisztltani lelkem m6l.v6n minden szennlt6i, szem€tt6l
6s a lelkemet mardos6 fergekr6l. Isten v6gtelen egytittlrz€s€ben nem k€pes elviselni azt a szenveddst, amelyet
a bfin okoz nekem, akit 6 szerer, aki€tt 6 lelkesedik.
Istennek f6j az, ha engem szenvedni IeL.. A sajat edekemben meg keli engednem Istennek, hogy megbocsdsson nekem; Isten k6sz nekem rnindig megbocsdtani.
Nekem csak rd kell dobbennem, hogy miiyen pocs6kul
€rzem magam Istent6l tdvoi, hogy sajfu efiekemben kin6,Ila nekem irgalmAt, 6s nekem ism6t nem

az€rt, hogy boldog legyek - meg kel1 tennem azt al6.p€st,
hogy felkeljek 6s a ,,mos16kos v6ly1t61" elinduljak az atyai
hdz teritett asztalln illatoz6, felkindlt friss keny6r, az eltel6s rem6nye fe16.
Mi, emberek annyira vissZariadunk a gy6ndsnak m6g
csak a gondolatdt6l isl Pedig az az els516p6s boldogsdgunk fe16. Ha nem fogadjuk el Isren felEnk nyijtort irgalmassdgdt, 6s nem tesszuk meg az e1s5 16p6st a megt6r6s

fel6, Isten semmit sem tehet efirink! Ugyanirgy, mint
ahogy az orvos sem tehet semmit az6rt a beteg6€rt, aki
nem mondja ei, mi a pan sza, mi f6j neki. Ha meg6rten6nk, hogy mit nyerhettink a szentgy6nisban, hogy mi a
hasznr-rnk abb6i, hogy rnegvalljuk bfineinket, akkor nem
szoritkozntrnk csak a hiisv6ti 6s a karAcsonyi gy6n5.sra,
hanem keresn6nk minden lehet6s6get arra, elpanaszolva
gyonges6gunkb6l fakad6 fdjdalmainkat, hogy megrisztuljunk 6s biineink okozta sebeinkre orvoss6gor kapjunk.
Isten nem lend6rbiztos, aki minden torv6nyszeg6sr,ink6rt,
szabtrlys€rt€sunk6rt megbtintessen, hanem szeret6 atya,
aki meg akar szabaditani minket a bfrn okozta szenv'ed6st5l. Hog1, q71 megtegye, eszkozr"il felhasznllja felkent
klildottet, akin keresztiil elkr,ildi szdmunkra f elszabadit6
bocsinat6t.
Istent a bfn nem rs bftntja annyira, mint makacssdgunk
6s a megt6rni nem akar6.sunk, brineinkhez val6 rugaszkod6.sunk. Legy'rink mAr egy kicsit ,,onz5ek", 6s haszntrljuk ki Isten irdntunk tanirsitotr j6 szind€kitt! Annyi min-

,,Meg uannak bocsdtua bfineid."
u{u. 6 btu.

Roggltant Iabbal
botorkd.lua

ajutdssal
szfuem teljes ald.zataual
indulok Feldje..,
Es udrok,

konyorogue uarok...

.,VegyArck es egtetek

s egjtestiltem a

- ez Az An rcsrcnx"

dl.

r euessegget.

-

anna

-

dent fel tudunk haszntrlni 6nz5 sztrnd€kaink 6rdek6ben,
ami v6gril is kdrunkra van! Mi6rt nem tlldllnk flgy
,,6n26k" Ienni, hogy az lelktink jav|ra v6ljon? Mi6rr nem
akarjuk a lelkrink szAmdra is a legjobbat, a legtobbet?
Lelkrink szamera az a fdnyerem€ny, ha Istenn6l el6rjtik

azt, hogy megbocsdsson. Ez6.rt pedig nem kell sokat
er6lkodntink, hiszen Isren felkinelja. Nekr"ink csak e1 kell
fogadnunk, 6s akarnunk kell tisztulest, igy gy6glullst
nyerni a lelktlnkben 1ev6 szem6tt5l €s a lelkiiLnkben levd
f6rgek marlsa okozta sebeinkre,
Nagyon vigyom arra, hogy tisztuldst 6s gy6gyuldst
nyerjek Istent61, hogy eztrltal b€k€t taliLljak sziveteknek,
6s isten megdics5illjon bennetek.
Ehhez k6rem szlmotokra a Szentl6lek vil6goss6g6t.
Hasznllj|tok ki Isten irgalmassigtrt, amig van id5! M6g
ma. Holnap taldn mlr k6s6 lesz...
j
Szeretettel: Kinga CJ nduer

u1
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Aprilisi szentek
SVED SZENT KATATIN
APACA

twarctus 24,
*SvEoonszAc, 7337 KORUL.
tVeosrnNa, 1381. lrAncrus 24.

Katalint szulei Risberg kolostorLban neveltett6k; csak tizenn6gy
Evesen t€rt haza, 6s megk€rdez6se
n6lkul f€rjhez adtdk Kyreni Eg6rdhoz. R6vid hfnasslguk alatt Katalin

f€rje hozz|jLrullslxal tovdbbra is
azt a szigorfr vezekl5 6letet 6lte,
amelyet Risbergben kezdett el.
Ezekben az 6vekben halt meg az
apja, s anyja, Brigitta, hamarosan
visszavonult egy Alvastra melletti
remetelakba. Ott kapta nagy littomdsaiban a megbizatdst 6s a reguIlt a rendalapit1sra, valamrnt azt
a parancsot, hogy menjen R6mdba.

6si

csal6di birtok6t, Yadstenitt 6talakitotta kolostorri, €s elutazott az
Orok V6rosba. N6gy 6r,'vel k6s5bb
megparancsolta Katalinnak, hogY

utazz1k hozz6, s ezt l6nYa ki^
mondhatatlan orommel fogadta.
Nyilv6nvai6 lett Brigitta szlmdra,
hogy kezd6d6 neh€z munktrilban
Katalinnak kell mell6 lilnia segit6'
k€nt. Az a R6ma, amelYben a k6t
n5 hosszfr elvlilts utdn ltolelte egym6st, szdmukra borzaszt6 v6ros
volr. A Krisztus foldi helltart6ja
irdnti kereszteny iszteletnek nyoma sem maradt. lttrIitrban 6s mindenekel5tt magdban R6m6ban
szetesett a rend, pogtrnY, habzsol6
moh6sig 6s zaboldtlansdg utotte fel
a fej€t a r6gi iatin talajon. Kecskenyljak legelt6k azt a fivet, amely
a Szent P6ter-bazilikitban sarjadt ki.
JeIlemz5 mindk6t szent asszonyra, hogy az egYhdzi Clet rettenetes
elhanyagoltsiga sem Yette e1 a kedvtiket, 6s hris6guket sem renditette
meg; ellenkez6leg, buzg6sdguk fell6ngolt. Saj6t magukon kezdtCk a
reformot: vezekeltek 6s imddkoztak.

Bel6trtlk a nyomornegYedeket,
az orcgeket, betege-

osszeszedt6k

ket 6s el6rvult gyermekeker. hogY
gondoskodjanak r6luk. Tobb mint

it

€h Katalin anr-ja szer etet"szolgalatdnak, mikozbet amaz
j6fta a biborosok 6s PiisPokok Palatdit, hogy el6rje rendi regulija
meger6sit6s6t, 6s szenveC6ives leveleiben em6sztS agg6d6ssal osrromolt pdpdkat 6s kirdll'okai. hogY
konyorriljen ek az EgYhdzott.
hrisz 6ven

ferences kolostorban neveltett6k
fiukat. A gyermekre m6lyen hatott
a ferences ielkis6g. Az egy 6v letelt6vel szr-ileivel gyalogosan R6m6ba 6s Assisibe zardndokoltak. R6mitban r6dobbent a gazdagok
f€nyfiz€se 6s bfinei, valamint a sze-

g6nyek nyomora kozti nagy

kad6kra. Assisiben
Szent Ferenc

tjit6

sza-

meg€rtette

sz6.nd1kdl

Vezekl6sre hatArozta el magitt.
1.372-ben Brigitta elinduit
utols6 nagy zarS,ndokfitjdra -1eruzsi- Fiatalon remet6nek 6IIt szilSvfu osa
lembe, €s magilt6l drtetdcden azt kozel6ben, a tenger par-tjdn. Mivel
kiv6nta, hogy a llnya Ks61e el. vaddszok ritallltak, v6ge szakadt
Katalin haldokl6k6nt hcra vissza mag6nyos 61et6nek. Hire gyorsan
az anyjdt. Hal1la e\6tti li:cLSsdban terjedt, egyre tobben kerest6k fel
Brigitta dt6lte 6lete v6gi i.::ak bete l- testi-lelki baiaikkal. Szent €lete sokakra gyakorolt vonz6 hatdst.
jesul6s6t: beoltoz6s€t \?c-s:endban.
79 6vesen, visszatdrve Paollba
Katalint rendelte lelki orckos6v6.
Csak rovid ideig 6li.eznette Ka- ttrrsaival templomot, majd rendtalin Vadstena b6k6j6t. es 61It apAt- h6zat €pitett az assisi minta szerint.
n5k6nt a novekv6 koz-sseg 616n. f.pitkez€s€t csodds jelek kis6rt€k,
legcsod6sabb azonban az a hat6.s
1375-ben m6r ism6t R5r-,:ban volt,
amit a kor p|piiira 6s uralkomegvolt,
hAz
kir61i-i
hogy a sv6d
gyakorolt. li6g )il. Lajos'frand6ira
szentt€
bizitsib6l elSk6szitse anr-ia
cia kirily is megkereste, betegs6avatAsdt. Ort taliikozci: 3 pestisbetegek tgyinli Szl€t:ai Szent Ka- g6b6l rem6h'e g\'6gyuldst. Nem a
talinnal, aki bAtorsfigl',e'. €s izzo gy6gy:l1st, hanem a halllra val6
Krisztus-szeretet6r'el magtrval felk6szul6st kapta meg szentunkt6l.
Rendj6t francia foldon is megragadta az eg€sz r-i:igol. A sv6d
Remeteko ngtegitci6honositottdk.
a
naazl
Katalin ism6t megtal'11'-',e
(pauldnusok) rendjuk
minimitik
a
gyobb tdrsn6j€t, akieek a kis6ret6bojtoltek.
j6v6
At.
Szigortan
alakult
ben szolgdlva feIAIdoz-= onmagdt.
APostoli
az
Ereje megtort. Gr-oi:lorbaja m€g 1506-ban elnyert6k
Szentsz6k meger5sit6s6t. Ferenc a
az Eucharisztia v6tei€i is lehetetlenn6 tette sz6m6ta. de annf ira l{noz- franctaorszlgi Tours-ban, 7507' ipta a vdgy, hogy betegligYlhoz vi- rilis 2-6n, nagyp6nteken halt meg,
91 6vesen. Halilit kizeledni 6teztette a szent osq'ai, hoS' legal6bb
nagy-cstitofiokon m€g altzatosve
llthassa.
sdgb61 kot6liel a nyakdn bevezet7387. mlrcius 2+-€n hait meg.
tette magdt a templomba, meg6lete

gy6nt, utoljfua megdldozott 6s
PAOLAI SZENT FERENC
REMETE

d.prilk 2."
1475-ban (vagy 7426-ban) sztiletett a calabriai Paollban Szr.ilet6s6t
id5sod6 szulei Assisi Szent Ferenc

kt\zbenjirdsAnak tulaj donitottdk.
Fogadalmuknak megfelel5en 15
6ves kora konil egy €vig a kozeli

visszat€rt cellitjiba. A piessisi temp-

lomban temettek el, de a vaIl6shdborirk idej6n fanatikus k6lvinistdk kihurcoltdk siqitb6l 6s el6gett6k. X. Le6 pepa 7579-ben
avatta szentte.
Osszeallitotta:
Cserbdnics Adrienn
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nletige , 2OO5. iprilis
,,En azdrt jottern, bogy 4lettik
legjten 6s bdsdgben legj/en."

Qn 10,10)

J€zns gyakran sz6lt p6ldabesz6dekben 6s k6pekben. Egyszer[i
6s hat6kony eszkoze volt ez ahhoz,
hogy a legm6iyebb igazsAgokra tanitson. Hallgat6sdgdt a h€tkoznapt
6let esem6nyeire eml6keztette az a
p6sztorr6l 6s a nytjin6l sz6l6
hasonlat, amely ennek az 6letig6nek a kerete. J6zus tolvajokr6l 6s
rabl6kr6l besz6l, akik moh6 farkasok m6djdra sz€tkergetik a nydjat.
Onmag6t a j6 pdsztothoz hasonlit1a, aki val6ban szereti juhait, vezeti

6s megv6di 6ket, ha keII, akdt az
61ete

6rin

is.

csupin hasonlat ez,
be is kovetkezett: 6 val6ban meghalt a kereszten, az€rt, hogy 6lta1a
6ljrink'.
J6zusn61 nem

vdgtelen ldngtengerbSI ad l6ngot
nekunk, 6s azt akarja, hogy 6let6b51 ,,meritsuk az €letet".

zik Kalkuttai Ter6z anya cselekvS
szeretete, aki minden elhagyott

J6zus az€tt allnddkozhatja oda

gyermek 6desanyja tudott lenni, 6s
testv6re minden magAra maradt
embernek? Rendkivtili volt az 6
eletuk, az, amelyet J6zus ajdndekozott nekik.

b5s6gesen az 6letet, mivel nemcsak

magdban hordozza, hanem maga
A1
,,az Elet". Hasonl6an adhatja az
orom teljess6g6t is5.
Isten allnd1ka mindig m6rt6k
n6lkuli, v6gtelen 6s nagylelkfi, mint
maga Isten. Yliaszolni akar az emberi szivnek a teljes 6s orok 61et
utdni legm6lyebb vt.gy1.ra. Ezr a
vdgyat csak Isten teljesitheti, hiszen
az 6 elete,,orok", azaz nemcsak a
jov5re vonatkoz6 ajdnd€k, hanem
a jelenre is. Isten 6lete m6r mostan-

t6l elkezdSdik benntnk, 6s soha
t6bb6 nem m(rlik el.

*yen..."
AzCrI" jotI",

mert az Atya krildte,
r6szesitsen

bennunket. Isfen ugyanis fgy- szerette a vil6got, hogy egyszulofi Fiat
adta oda, hogy mindaz, aki benne
hisz, el ne vesszen, hanem orokk6

szefetet.

J€zus,Isten Fia, aki Szeretet, eljott
szeretett bennunket,
Lrgyanazt a szeretetet adta nektink,
amely benne 6gett. Ugyanebb6l a

a foldre es

,fin
gten

azen jdfiem., bogt eletaik le-

6s bdsdgben

legten."

Hogyan 6ljtik ezt az igdt? ',
Fogadjuk magunkba azt az'Eletet,
amit J6zus ad, ami mdr bennunk is
6l a kereszts6g 6s a hit 61tal, ami
azonban tovdbb novekedhet olyan
m6rt6kben, ahogy szeretunk! A
szeretet az, ami 61etet ad. Aki szeretetben €I - irja Szent Jdnos -, Istenben €Iu, Isten 6let6nek r6szese.
Igen, ahogyan igaz, hogy a szeretet
Isten 61ete 6s l6te, ugyanigy a szeretet az ember 16t6nek l6nyege is.
Ugyanigy az is igaz, hogy amikor
nem szeretr-lnk, nincs benntink
61et.

Err51 tanfskodott €kessz6l6an a
mennyei hazLba indullsakor Renata Bodone fokoiarina, akinek a boldoggit avatlsa ezekben a h6napok-

61jen.'
Az 6leL, amelyet J€zus ajdnd€koz

nektink, nem azonos azzal az egyszer(i fdldi 6lettel, amelyet sziileinkt5l kaptunk. Az az 61et, amelyet O ajAndtkoz nekrink. ,,orok
6let", mds sz6val r6szesed6s Isten
Fi6nak 6let6ben, be16p6 az Istennel
val6 bensds6ges kapcsolatba: magdnak Istennek az €lete, amelyet
J€zus az€rr. tud ltadni nekrink, mert
<-,maga az Elet. Ezt mondta:
O
'6n
vagyok az Elet"3,6s ,,mindannyian
az 5 telless€ g6b6I r€szesr.lltunk"'.
Isten 6lete azonban, mint tudjuk,

a

szultdn e16 tudott d1lni, 6s minden
teremtm6nyben fel tudta ismerni fiv6r6t 6s n6v6.rdt? Honnan szirma-

,,... es bdsegben legyen."

,,En azdrt jottem, bog,t '6lett'ik le-

hogy isteni 6let6ben

tudta fogadni a szeg6nyeket,

ban kezd6dott el. Miut1n

teljes

sziv€b6l elfogadta a hirt, hogy kozeleg utols6 6r6ja, azt mondta,
hogy arr6l szeretne tanirsdgot tenni, hogy a ,,halitl az 6let", felt6madds.'Isten segits6g6vel azt a c61t
tiizte ki, hogy v6gs5kig kitart
ebben. Es sikeriilt neki, ezt a szomorfr esem6nyt Hfrsv6t orom6v6
tudta italakitani.
Cbiara Lubicb

Hogy is ,-," lu,.ra.ruk itt eszunkbe

a szentek, akik

kereszt6nys6guket

tok6letesen meg6lt6k? Koftilottuk
tfrlcsordult az €let, annyiia telve
voltak vele.
Honnan va16 Assisi Szent Ferenc
egyetemes szeretete, amellyel be

' vo. Un 4,9
'z

3

Jn J,r6
Jn 74,5

'Jn
5

1,16

v6. Jn 77,7J

o LJn 4,76
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A szeretet 6s a ba,rag drzdsdnek beS,tes kezeldse

- lelki egdszsdgcink
Az embert lelkileg ds testileg is
lieteggd teszik rosszul kezelt 6rzesei.

Mindenki megtaqasztalta' md'r a
aragnak ualamilyen formajat: uagy
azt, bogt 5 maga baragudott ualakire, uagt azt, boglt ra baragszanak
ualami1rt. Az is koztudott, bogt a
keresztenyek koreben zfirzauar tt'ralkodik a barag erz€seuel kaPcsolatosan. Sokan sulyos bfinnek tartjak
magat a baragot, es azt mondjak,
bogt egt leereszteny embernek nem'
szabad baragudnia.
b

megdrzdse €rdekdben

mi is a harag c6lja, illetve
hogyan tereljtik mederbe a hataharagra,

gunkat? J6 tudni, mikor jogos, illewe
mikor indokolatlan a haragunk.

ElSszor is tiszttrzzuk: mi a hatag?
Az €fielmez5 sz6t6r meghattrrozlsa
szerint aharag v61t s6relem, igazs6gtalanslg vagy er5s nemtetsz6s keltette bosszfls indulat, illetve indulatos

lelkidllapot. A haragot legtobben
csak 6rzelemnek tartilk, val6iiban
tobb ann61. Nemcsak az €rzelmelnkre van hatdssal, hanem testtinkre,

Szerintem nem rendes ember az,
aki soha nem haragszik meg, mert az
ilyen szemdly inkdbb elwelen. nem-

6rtelmtinkre €s akaratunkra is, r'agyis
az eg€sz szem6lyis6gunkon megnyilv6nu1. L harag vllaszreakci6 6lettink
olyan esem6nyeire, amelyek bossz6-

t6r5dom, fdsult, kozdmb6s, egYsz6val gerinctelen. De az sem rendes
ember, akit a harag bffnbe visz, aki
nem tudja helyesen kezelni a ha'

toftsag, elutasitottsdg, sz6gven 6s m6s

ragi6t. A Szentir6sban ezt olvashatjuk: ,,Haragudjatok, csak ne v6tkezzetek!" Tehdt j6 tudni, hogy szabad
haragudnunk, s6t, jogunk van arra,
hogy haragudjunk, de fontos, hogY
helyesen. Nemr6g az egyrk pap baritom felhir.ta a figyelmemet egY j6
konyvre, ami 6ppen hogY megjelent:
Gary Chapman: A szeretet masik arca - a barag. Mir a cime is nagYon
figyelemfelkelt5. A szeretetnek van
mdsik arca, €s ez a Harag? Rogton
-kivincsivd
tett: vaion milyen 6nelemben? Meg akartam ismerni ezt az ar
c6t a szeretetnek. Sok 6rdekes gondolatot 6s teijesen (ri €itelmez€st kaptam a haraggal kaPcsolatosan. Mdr

eglszen korin, gYerekkoromt6l

kezdve €n is azt hallottam szr.ileimt6l,
majd k6s6bb kornyezetemt6l, hogY
nern szabad haragudni. Bir - visszagondolva a gyerekkoromra - el6gg6
makacs, olykor durcds kisfifi voitam,

€s vaI6szinfr, hogy ilYenkor mindig
haragudtam.

Biztos vagyok abban, hogY sok
ember nem tudia helyesen kezelni a
haragjit, pedig a rosszul kezelt hatag
nemcsak betegg6 tesz, de a kaPcsoIatarnkat is tdnkretesszik ez6ltal. A
konyv segits6g6vel pr6blljuk meg€r-

teni a bennunk megielen5 harag6rz6s eredetetl Mi6rt is gerjedtink

hasonl6 €rz'sek egyilttese, a szeretet
€rz€s€nek ellentCte. A szeretet kozelebb visz a mdsik emberhez, a harag
pedig szembelllit vele. Osszefoglaiva
teh6t megillapithatjuk, hogy a harag

6rzelmek. gondolatok 6s testi reakci6k osszess€ge. amit akkor tapasztalunk, mikor 6gy gondoljuk, hogY
igazsdgtalanslg vagy egy6b sErelem
€rt minket vagl- misokat.
A cikk kor-ediezd rlsz€ben szeretnem, ha megismern6nk, honnan
ered a haragra rz16 k6pess6grink, mi

a harag c61ja, iliene hogyan tereljuk
mederbe haragunkat.

sigot, csal6ddst, f6'jdalmat vagY
egy€b kellemetlens6get okoznak. A
harag, amely a csa16dds, megb6n-

Unnep

q.

Varom az e tdtncibanfelmerdlS
kerdeseket es Szreuercbket is!
Babdly Andras
rk. lelk1sz, mentdlbigi2nds szakember

teremtds utd'n

A teremt€s utan Isten eLhatS,rozta, hogy a hetedik nap az O tinnepe
lesz. Az iijdonsriit reremtm6nyek megegyeztek, hogy vilogatott szeps6gr1 6s minSs€gii jar-aikb61 adnak aj6nd€kot" az lhnak.
A m6kus egy csom6 di6t 6s mogyor6t vitt, a hdzinytl sftgat'pit 6s
6desgyokeret, a b6r6nvok meleg, puha gyapjftt, a tehenek pedig j6,
zsiros tejet.

A megszimlllhatatlanangyalsereg kort alkotott €s szetenldot adott az
LJTNAK.

Az ember v6rta, hogl- rd is sor kenil. Egy kicsit izgatott is volt. Amikor
mdr kevesen voitak az ember e16tt, mint p61ddu1 a ry:f.k, a tekndsb6ka
6s a lajh6r, nagy izgalom fogta el.
V6gre itt 6llt az i-r e15tr. Olyan dolgot mfivelt, amire az illatok k6ptelenek voltak. Rohant az Isten fel6, karjaiba vetette maglt, 6s a ftil6be
s(rgta:

-

Szeretlek!
Isten arca felrag;.ogon. A teremtm6nyek pedig biztosak voltak benne,

hogy az ember olyan ajlnd6kot adott azlJrnak, amelyet az lllatoknem
adhattak. A tefemren vt6g sz(inni nem aka'6 allelujiiba kezdett.
Engedd, boglt szeresselek, Istenem
Egery 6s foldon mas kincsem nincsen'
Te, sziuem Istene
6s ordksdgem rdsze,

engedj magadboz engem.

Legtdl orokre uelem,
ba el akarnalak hagjmi.
ne egtezz bele.
(Bruno Fenero: Csak a szdl tudl'a c' konyue nyoman)
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Az €pit6 kritika
Komoly biba, sdt, bifu4 amikor
alaki foljttonosan kritizdlj a embertdrs ait, akaddkoskod.ds d.u al
pe dig megrontj a kapcs ola.tait.
Az sem uezet azonban jdra, ba
a

negatia €rzdseinket, reakci6inkat magunkba zdrjuk, elfojtjuk.
Mit tegyek, ha panaszotn aan
embertd.rsam ellen? Hogjtan fogalmazzam meg kritikdtnat 6pitd m6don, bogjt abbdl 5 is, dn is,
ualamit a kapcsolatunk is nyerjery ne pedig rombolddjon?

A kritika legfontosabb felt6tele,
hogy a mdgotte iil6 szindlk alapvet6en az elfogadls, ne pedig az elutasitds legyen. ,,Elfogadni a m6sik
embert olyannak, amilyen, ez a szeretet egyik megnyilv6.nul6sa. Erezni
azt, hory elfogadnak minket, azt jelenti, hogy 6rezzik, hogy szeretnek
minket." (Thomas Gordon)
Ennek figyelembev6tel6vel az els6 l6p6s a tort6ntek tisztAzdsa sai6t
magunkban. Mi is tort6nt? Mi az,
ami a mdsik viselked6sEben zavart,
s6rtett, bdntott? Itt mindjaft 6rdemes
meghaldrozni, mit is 6rttink viselked6s alatt: a m6slk llthat6 6s hallhat6 cselekedeteinek osszess6g6t.
Ez az6rt fontos, hogy ne az errrbert6rsunk szemelyiseg2t, hanem bizonyos cselekedeteit 6r1e a kritiklnk.
Magyarul, a ,,Te mindig olyan zsugori vagy!" felkilitls helyett, ami a
m6sik szem6lyis6g6t krittzflja, azt
kell megfogalmazri, ami a konkr6t
helyzetben a mdsik viselked6s6ben
zavar, jelen esetben pl. igl.-: ,,Megneztem az 6rakat, 6s [gr' ldtom,
hogy annyi p€nzb6l, amit adni
akarcz, nem fogok tudni egy tart6s
cip6t venni. Valamivel tobbre leme
szriks6gem."

Amikor tisztLztuk magunkban,
hogy milyen €rz€seket keltett benntlnk a konfliktushelyzet, 6s milyen
viselked6sre akarunk reflektdlni, feltehetjtk magunknak a kovetkez6
k6rd6st: Ki6 a probl6ma, azazkinek
az els6dleges feladata, hogy kezelje?
Enyem a probl6ma, ha a mdsik viselked6s6nek konkr6t kovetkezm6-

nyei vannak redm n€zve, tehdt engem vesz6lyeztet, kdtosit, blnt A
mdsike a probl€m4 ha csak egyszer(ten nem tetszik, zavat a viselked6se; az €n v€lem6nyem szerint
mdshogy kellene tennie, sz6lnta,
€reznie. V6gtil vannak olyan helyze-

tek is, amelyeket megvizsgitlva kidenll, hogy val6jdban nincs is prob16ma.

N6zzr.ik most meg,

mit

kellene

tenntiLnk az els6 k6t esetbenl

Ha eny6m a probl€ma,

fontos,

hogy kimondjam, amit gondolok 6s
6rzek. Ennek a l6p6sei a kovet-

kez6k
1. A sz6.momra el nem fogadhat6
viselked6s it6ietmentes leirt,sa.

(,,K6s6n jOttll haza.")
^A
2. Erz6seim, amik ekkor kelerkeztek. (,,El6szo r agg6dtam, azten haragudni kezdtem.")
3. A viselked6s redm h6ru16 kovetkezm6nye. (,,Nekem keliett elmennem a gyerck1rt.")

Aki igy kozli kritikdjtt a mdslkkal,

az felel6ss6get vdllal sajdt bels6
6lIapot6€rt 6s az€rt a nyilts6g6rt,
hogy ezt a sajit magitr6l sz6I6 6rt€kel6st megosztja a m1.sikkal. Azt
mondja, amit gondol €s €rez,6s komolyan gondolja, amit mond, nem
mogdttes szdnd€kok vez€rIr.k. Ez a
fajta kozlls ugyanakkor megbag[a
a md.siknak a uiselkedds11rt 6rzen

felellsseget - ez6rt nincs negativ
hatdssal a kapcsolatra 6s a mdsik
szem6lyis696re!

A m6sik eset, amikor a probl6ma
a m6sik6.. Ilyenkor sem 6rtink semmit az olyan eszkozokkel, mint a
bktr\at, h1b5.ztat6s, szid6s, megb6l1'egz6s vagv a tandcsok, javaslatok,
a kioktatls, pr6dtk6lls, kik6rdez6s
vagl' girnvol6dds. Sdt, ha ilyeneket
alkalmazunk, semmivel sem vagltrnk kulonbek, mjnt az 61talunk
kritizalt szem€ly. Ha val6ban eifogaddssal 6.s 6pit5 szdndlkkal'fordulunk a m6sik fe16, akkor arra kell
t6rekednrink, hogy a m6slk maga
fogalmazhassa meg, mondhassa ki a
probl6m6t. Ehhez feltehetrink nyi-

tott k6rd6seket, tiszt6z6 k6rd6seket,
vagy targyilagosan kiemelhetjrik a
helytelenitett viselked€s kovetkezm6ny6t.

Vegytik p6lddul egy 6desanya
helyzet€t, aki l6tja, hogy v6szesen
kozeledik egy iskolai munka beadlsdnak hatdrideje, gyermeke viszont
mdg hozzit sem fogott a feladathoz.
Vildgos, hogy ez nem az anya, hanem a gyerek probl€md)a, m6g
akkor is, ha az anya szeretn6, hogy
gyermeke jobban odafigyeljen a
feladataira. Ha most az anya figyelmeztetget6ssel, tanacsokkal l6tja el,
netan kioktatja vagy szidla a gyereket, ezzel l6nyeg6ben \tveszi t6le
a fe1el5ss6get, amivel csak fokozza
azt a magatafiesay amit nehezm6nyez benne, nevezetesen, hogy
nem koteless6gtud6. S6t, ha a figyelmeztetget6s szokdss6 vtrlik, ez
ellenkez6st, dacot, vagy e15bbut6bb frigg6s6get vtrlthat ki, azaz a
gyerek hozzitszoktk ahhoz, hogy
nem kell felel6ss6get vSlIalnia sajilt

dolgai6rt; felvlllalja helyette

az

anyja.

A nyitott k6rd6s, ami ebben az
esetben elhangozhat, valahogy igy
hangzik ,,Besz61t61 arr6l az iskolai
feladatr6l. Nem tudom, hogy lilsz
most ezzel," Yagy a kiemel6s: ,,Sok
dolgod volt mostanlban. Ezzel az
iskolai feladattal, rigy tiinik, nem
foglalkoztdl." Semmik6pp se teg),unk ironikus megjegyzeseket, es
kerLiljtik a megb€lyegz5 kijelent6seket. (...mert te soha sem... te
mindig csak...)!
V6gill: ha €pit6 kritikdt gyakorolunk, adjunk lehet6s6get 6s idSt a
visszajelz€sret. Ne lep6djrink meg
azonban, ha az elsS reakci6k 6rzelrnileg s6rtenek minket! Ilyenkor
ne essunk bele az indulat csapdljitba, hanem adjunk lehet6s6get a mlsiknak, hogy segits6grinkkel 6jra
v6giggondolhassa a helyzetet es saj6tt reagdl6s6t, €s igy tisztdn llthasson, v6gtil pedig elfogadja )nmag|t
- hiszen ez a v6.gs6 c6l.
Babdly Andras atya
P op oui c sn 6' P aloj t ay
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Passi6 a fest€szetben
Krisztus im|ja az Olalfik hegy6n s
az azt kovet6 elfogatls, az elitlltet€s,
a keresztvitel, v6gr.il a kereszthallI a
pdssi6 s(rlyos stdci6ik6nt hosszit
szAzadok 6ta nem hagy16'k megrendul6s 6s visszhang n6lkril a m6v€szek koztudottan &z6keny, n)'ugta-

1an 6s klfejez6sre torekv6 1elk6t,
e1m€j6t. Csupdn idSvel mindig v6ltozott az ftbrdzolts formanyelve.

Az

6kereszt6ny mriv6szet meg
kertilte a megaldzott 6s emberk6nt
szenvedd Krisztus 6brdzol6s€tt ez6n
pl. a Getszemdni kertben Iejittsz6d6
esem6nyeket is csak utaldsk6ppen,
k6t olajfa kozott il16 Krisztussal jelenitette meg. A halllfdlelmet €s az
elhagyatottsdg 6rdjiban kapott
mennyei meger6sit6st az 6.gb6l Ienyfi16 Isten kez6vel vagy egy angyal'
la| 6br6zolt6k, k6s5bb az angyal kez6be kehely is kerult, vagy n€ha
ostya is lebegett felette, az olttrriszents6g kelyh6re utalva. A jelenet
egyik misztikus megfogalmazdsdt E1
Grec6ndl letiuk. Tobb vdltozatban Ls
megfestette, de minden verzi6j6n
n1'ugtalanit6, holdf6nyes 6j uralkodik. A Budapesti Sz€pmiiv€szeti M0zeum birtokilban I6v6 Krisztus az
olajfik hegy6n c. m6 a mriv6sz utols6 korszakdb6l val6. Az trlomszerfi
t6jba komponAlt vizt6szeni jelenet
ttrlajdonk6ppen a k)z€pt€r kopdt
El Greco: Krisztus az Olajfd.k begten

szrklAjiin i6tsz6dik Ie. De egymds
mellett h6rom kii1on6l16 ielenetet

ldthatunk. Szt. Lukdcs 6fielm6ben
Krisztus imsLdsiigba merillve t6rdel, a
kelyhet rart6 angyal segit neki - a
kehely az eliovend6 szenved6s szimb6luma, Az eL6t€rben a hfuolr' alv6
apostol alakja llthat6, JAnos€, Jakab€
6s P6ter6. A hiLttlr sot6t, csak egyk6t helyen villannak fel seitelmes f6-

nyek. Egyik forrdsuk a tlvolb6l kozeled6 katondk fdklyii, amelyekkel
az utat vilagitjlk, hogy megtalS'Ij6'k 6.s
elfogjdk Isten Fidt. Lz ang,-aI sz6t'
nylnak €s ruhdjiLnak finoman 6rnyalt
szinei j6l €rz6keltetik a velencei fest€szet hattrslt.

Lz

ecce hom6t, Kriszfus szem'ed6-

seinek ezt a drLmai mozzanattt,
amelynek egyediili fonisa a Jinosevangdlium, igen gy akrao 6bt6zoltitk.
Egyik rendhagy6 itbr6zol6sa az orosz
Ge vtszntrn l6that6, amelr-nek \{i az
igazsfrg? cimet adta (Moszlcai Tretya-

Mi az igazsag?
l<ov Keptir). Krisztus €s Pildtus egyGe:

mdssal szemben /al1nak. Pilitus szemme1 llthat6an biztosan ii1 a I6bAn,
MS I'fester: Keresztuitel

Ui J-tajtd s
h1ttr.al

hozziLnk, de k€zmozdulattrb6I,
leri, hogy bir j6m6d6, de

tafi5.sdr61

lAngollsra k6ptelen ember, aki mintegy azt mondja: a szeretetr5l. eg)-Litt51, megbocsdtds r 61 pr 6 dik6,Ittr1,
m6gis saj6t tanitvLnyod drult ei, m6gpedig hitvfny 30 ezr-ist6rr. Miben van
hit az igazsitg? Szokatlan megold6s€r z€sr

k6nt Pildtust 6nti el a f€ny, alakla
hosszfi 6rny6kot vet, de jelzi, hogy e
rovid pdrwiadaiban 6 csak llttsz6lag
lesz gySztes. Krisztus irny€kban it\\
ugyan, de egyenes tarttrsban, szem6ben ott ttlkrozSdik a rendithetetlen
hit, a tiszta 16l,ek, az igazsdg b€k6je,
ny'ugalma. A festm6ny vdros f6nyek-

ben izzik, novelve a jelener feszuh-

A drdrnai keresztvitel meginr

volt az

m6s

6kereszt6ny mfiv€szetben,

ahol Krisztus m6g egyenes tartasban
viszi a keresztet a v611in, mint gy5-

zelmi jelet, nem pedig mint sriiyos
terhet. A kora koz6pkori trbrizolitsokon mdr gyakran Cirenei Simon viszi a keresztet, €s Krisztust megbilin-

cselve vezetik meilette.

A \3.

sz|-

zadt6l kezdve Krisztus maga vagy
Ru bens :

Keresztfelallitds

Cirenei Simon segits6g6vel hordozza
keresztet. Anyjiihoz fordul, vagy
kitekint a k6pb5i a n€z5re, aki ilyen-

a

formi.n bekapcsol6dik a Goigotdra
tart6 Megv6lt6 szenved6s6be. A keresztvitel sokalakos k6pei a koz1pkori miszt6riumjdt€kokra emldkeztetnek. M.S. mester Kereszfvitel c. festm6ny6n (Esztergomi Kereszt€ny Mirzeum) - arinylag kev6s figura felhaszntrlS.sival - bravfrosan oldotta
meg egy tomegjelenet hangulatkelt€s€t. Hdnyf€le szenveddly cikdzik it
ezen a k6pen! A kotel6t ostorszerrien

tit€sre emel6 poroszl6

gonoszs1.gtrt,

Krisztus v6.lla1t sorsiba va16 al|z.atos
be1etor5d6s6t, a keresztfdt vinni segiszdnd€k6r,, majd a hdtrafordul6 fejjel szitkoz6d6 h6h6rban felllngol6 vadsdgot
meg M6ria 6s a mellette 1116 apostol

t5 Cirenei Simon 6vatos j6

s€g6t.
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k6ztordel6 k6ts6gbees6s6t llttatia
egyszeffe a fest6.

A keresztfellllitits rettenetes pi1lanatlt pedig a flamand Rubensn6l

Anclrea Mantegna; Pi6ta

miLnyit)a ut6n k6szrilt, igy Krisztus
atl€taszer(t, izmos teste a hires antik
Laokoon szoborcsoportra val6
eml6kez6s hatdsa lehet, mig az trbrlazoi6s monumentalitlsa Michelangel6t idezi. s a hangsr-rlyozott reatrrlirds
Tintoretto k6peire eml€keztet. Mindezzel egyitt Rubens zsentalitS,sa nyilvdnul rneg. A k6p 6t16s fellpit€se az
elsS pillanatban mintha megbonrand
az egyensitlyt, de azonnal vissza is
6,lIitja €s a csfics fel€ irinyitja. A

tdtjuk igen 6letszerfen (Onze Lieve-

sz6nd6kosan f6lmeztelenr e v etkdzte-

Vrouwekerk, Antverpen). E nagy m6retfi triptichonja olaszorsz|gi tanul-

tett poroszl6k izrnos reste j61 lithat6-

an megfesztll a siriyos kereszt feldllit1slt6l. IJtalls ez is: tobb ember is
nehezen emeli. azt a keresztfit, ameiyet iddig J€zr,rsnak egyedui, illetve
Cirenei Simon segits6g6vel kellen felhoznia.
A halott Krisztus siratfsa trbrizol1,s6nak szint€n tobb sztzados hagyomlrryai vannak. Rendhagy6 megkozelit€s az alasz Manregna Ptdt6ja. Ma
is csodllatot 6s dobbenetet 6breszt.

Visszafogott matt szinek, hatirozott
njz €s erds f€ny-irnyek konrr.asztok
adnak a miinek hattrrozott szoborszerfis€get. ,Ami tovdbb ndveli a drimaihatS.st: aMegvftlt6 test6nek, a ha-

lotti lepelnek 6s a kSlapnak, amelyen
fekszik - amint azt az egyik miiv6szettofi.enesz meghatS,rozta -,,hu11a-

k€k" szine van. A h6rom sirat6 arca
kon'et1enu1 a v/aszon sz€16n van elheiyezrre. Ezt a r1.szletet a mt:6sz
tal6n k6s5bb festerte hozz6, hogy
mdg jobban hangsirlyozza ak6p drimai mondanival6jAt.
E n6hiny kiragaclott p6lda is j61
illusztrtrlja, hogy sz1,zadok hosszir
sorin 6t a mliv€szek minden icldben
a kor stiluslban mr-rtatti.k be rijra 6s
6jra az 6let tgazi forrisdnak rirket hiis€gesen szolgilva tehets6guk Te-

remtSjet.

O ss ze a I l[ton a

n

: Riskd M ariann

Ui J{ajtds
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A faphszka
Elt egyszer r6gen, a maga falujitban egy szeglnyember
a feles6g6vel 6s ot gyermek6vel. Szeg6ny voh ez az ember, szeg€ny volt a feles6ge, de m€.g az ot gyermeke is'
Volt ugyan egy kis h1,zacskdiuk 6ppen a falu kis templominak a szomsz6ds6g6ban, egy kis teny6rnyi kertecsk6jtik is ahln k6ru1. Ezen a foldecqk6n dolgozgatott
a szeg€ny asszony, 6s itt termett meg az elesdgtik, amib6l szeg6nyesen meg61tek. A szeg6nyember pedig
harangoz6 volt a templomban. Mondotta is, mikor felment a toronyba harangozni, hogy t6le mdr csak a templom egere szeg6nyebb . De az€fi nem bisultak, imldsigos, istenf616 emberek voitak 6s mindig bizakodva
6itek.
Tortent egyszet hogy olyan rossz esztend6 )Arta, hogy
amit a j6g el nem vefi,, az kiszAradt az asz6lyt6l. 6sszel
nem is igen volt mit betakaritani a szeg6nyembernek.
Eheztek brzony eg6sz t6len. A szeg6nyember el-elj6rt a
faluba munkdt keresni, mert 6rtett bizony 6 minden rendes munkdhoz. Hanem a falu is szeg€ny volt 6s az emberek maguk dolgoztdk meg, amit kellett. N6ha az6n
akadt a gazdagabbjdn|l egy kis faapritlts, ktttrsds vagy

'Az asszony n6zte a fapdszkitt 6s megeredt a konnye.
- Istenem, de sz6pen megfaragtad, tiszttrban olyan,
mintha bizalisztb6l lenne, csak kicsit s6padt, de megkenem tojdssdrg|val. - Azzal szlpen belerakta a kosdrba.
Vitte a szeg6nyember a ,,piszk616t" megszentelni. A
templomudvaron sz€pen karliban m6r ott llltak az em'
berek, vdrttrk a szentmise kezdet6t. Nagy tinnepekkor
krhoztAk a sz6sz€ket a nagy kereszt all a templomudvarra, €s ott tartottak meg az tinnepi szentmiset.
A kosarak sorban le voltak raba, a szeg6nyember is
letefte a magtr€t. eppen a gazdag ember kosara me116

6ppen trigyahordits. Kapott is a munkdj66rt egy-egy
kocsog tejet vagy egy cip6 kenyeret. Igy 6ltek nagy

kosaratl
L6na a szeg6nyember, hogy a gazdag ember sufyorog

keservesen, szeg6nys6gben.

Az id6 azonban gazdagnak, szeg6nynek egyfotmdn
telik, irgyhogy el is mirlt a t6l 6s jott a tavasz. Onilt is a
szeg6nyember csall.dja, hogy frjra megdolgozhatjik kis
foldjuket, a j6 Isten megsegit 6s jobb term6s lesz, mint
volt.
E15bb m6g kozeledett Hiisv6t unnepe.

Konnyf volt

a szigort boJL betartasa.

a

Im6dkozni

szeg6nyembernek
minden este elmentek a templomba. N6ha csak a csalldjuk volt ott a kereszt{rti ljtatossdgokon, mert a fagyos
t61i est6ken inkdbb otthon maradtak az emberek.
Ahogy kozeledett az innep, figy bfrsult egyre jobban
a szeg€nyember feies6ge. Mondta is az wt6nak:
-Jaj, 6des uram, mi lesz velunk? Itt ez a sz6p rinnep,
6s nekrink nincs annyi lisztecsk6nk sem, hogy Hirsv6tra
egy p6szk6t szenteljr-ink. Olyan semmire val6k vagyunk,

kertilt az ov6.
Mikor sz6p 6nekl6ssel v6get 6rt a szentmise, a PaP
megszentelte a falu pdszkd)iit. A szeg€ny asszony is levetfe a himzett takar6t a kosarir6l A mellette I6v6 gazdag ember is. Mikor megliltta a szeg6nl'ember ptszkdilt,
oldalba iokte a fe1es6g6t 6s sirgja neki: - N6zd, milyen
szlp a szeg6nyemb er plszkdjal N6zd, a tied meg milyen
f6loldalas. meg 6gett is a sz6le!
N6zi a gazdag asszony 6s stgja azurinak:
- -\Iikor nem n€z oda a szeg6nyember. cser6id el a
a feles€g€vel, de irgy tett, hogy nem figvel oda. Mikor
megszentelt€k a pdszkitt, mindenki sietve kapta a kosarit €s igyekezett haza, hogy lakntrrozhasson a, finom
6te1ekb5l. Sietett a gazdag ember is 6s nagy siefve, hifielen a szeglnyember kosardt kapta 6s vitte. Nem b6nta a
szegEnvemb er, 6 is fogta a kosarat 6s vitte haza. Otthon
pedlg kivettlk a sz€p nagy piszkftt 6s felszelt6k. Igen,
kicsit f6loldalas volt, kicsit meg is volt €gve, de az6rt
finom kallcs volt.

-IAtod, kedves! - sz6It a szeg6nyember a feles6g6hez.
-LS-e, hogy van pdszklnkl J6 az Isten, gondot visel
rdnkl

-\ gazdag ember pedig, mikor rneg akarta szeki a sz€p
plszkdt. nem tudta. Akkor vett6k csak 6szre. hogy az
bizonv fa.
- \o. ugye - dadogott a gazdag ember feles€ge -,
hogy m6g ilnnepkor sem tudjuk megetetni a csalS'- f6r5. rllrozott a p6szka, mert megirigyeltrik a szeg€nyernbendl a szentelt pdszkdt.
dunkat...
Es sirdnkozott eg6sz nap.
-\Iegijedtek mind a ketten a bfnr.ik miatt. Akkor azt6n
sti- Sose sir1li, h6kdm, majd megsegit a j6 Isten! - vigasz- hirtelen osszepakoltak sonk6t, kolbdszt, f5tt toj6st,
\iolt
nagy
tem6nt. 6s elktildt6k a szeglnyember hdztrba.
talta a feles6g6t a szeg€nyember. - M6g sosem volt igy,
orom. ettek is a sok j6b61 6s vigan voltak a szeg€nyemhogy valahogy ne legyen!
Azzal bezdrk6zott a leereszt6be. El6vett egy tonk ber csal6di6ban.
feny6fitt 6s elkezdte faragni. El6rkezett Hirsv6t vas6r- .V emberi gyarl6sig gyakran az emberek okulisdt
napja. mikor minden ember szive tti rem6nnyel teli. szolglliaUjjong a l6lek 6s bizakodva tekint a feltdmadt J€zusra. A
Ezt a meset ru6g nagymamd.mtol ballottam, sdt teli
szeretet l1ngol a szivekben 6s hittel n6z a jdv6 fel€.
a fabtsiak is meseltdk a fosztoban. Mint 5-6 eues
pdszkdt
esteken
kifaragott
A szeg6nyember elShozta a szlpen
ra. Azdta is el szoktam mesdlni, most
glterekfig:eltemfel
piszkdskosarat
6s odaadta a feles6g6nek: - Hozd el6 a
igt
btlsudt tdjd.n.
rnar
unokctimnak,
menjtink
6s tedd bele, mi pedig oltozztink Unnepl6be 6s
Niicz Magdolna' Unguar
a mis6re.
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A vdlasz az fijsdgban van
lceljtes ruegfejtdse (2OO5fi. sz.)
1. Kinek a nev€hez ffrz6dik a Kamillidnus Csalddok szervez6se? (dr. Anton Gots kamillianus atyd4hoz)
2, Jart-e m6r Erd6 P6ter biboros az

idei janudri litogatdsa el6tt KdrpitaljAn? (lgen, kdtszer.)
3. Ki kezdte meg Japdnban a
t€st? (Xau€ri Szent Ferenc)

r{

VfzszrNrrs: 1. A megfejt6s els5 r€sze (zdrtbet6k: T, O, G, Y, U). 14. LiLt6hat6r, €galj.
16. Nyirkos. 77. Fordiwa: ezen a napon. 19. Orosz orszdggyll€s als6h6za.21. Stini

betrii, kevervel 22. Teve felel 23. Yizin6v6.ny. 25. A tetejfue. 26. Fordiwa: ndi becen6v. 28. Patls 1IIat. 29. A mtltban. 30. 6kh. az elsS emberpdr lakhelye. 32. A
doh6nylev6i alkaloidja(C22H22N22).33. Viidgossdg. 34.Forcitwa: tigyesfort61y.36.
Forditva: 61, mirlt id6ben. 37. Temp6. 39. lgazo\t, m6sok 6ltal tanrisitott m6sholi6t.
41. Es6s, angolul. 43. Nem a hittinl 45. Zoli betrii, keverve. 45. T6v€l 47. Inditlk. 49.
Eg6rke kozepe! 50.TEma, kezdet n6lkril! 51. F5nok, franciit:ul,52. Sz6vet, v6g nElkrill
54. G€n egynemfii! 55. Robi pitratlanjail56. R6mai nyolcas. 58. Sajn6l.60. Ftigg6leges
64., fordiwal 61. Torok sr-iveg. 63. A fogad6s l6nyege. 65. Csoport, tfusaslg.

4.Mire szolglltak m6g a katakomb6k a temetkez6sen kiv:::'l? (Menbelytil
sek idejdn.)
5. Mit tekint a mentdlhigi6n6 els6dleges feladatdnak? (Az ember testiJelki
eg,lszsegenek fejlesztds2t 6s meg6rz6sdt.)
5. Hdnyan utaztak a Lisszaboni Taiz€ Talllkoz6ra KS,rpdtalj6r6l? (4 3 - an)
7. Hol lesz keresztht ntrrcius 20-dnl

(Korlatbelmecen)
B. Milyen vdrosokba litogalott meg
el Erd6 P4ter Kitrp|taljdn Mr.rnkdcson
kivijl? ( ungudrra 6s Nagtszdlflsre)
9. A rah6i templom mfieml6k 6rt6kfi
orgondja mikor k6szr-ilt; kinek a munkAja? (1894-ben; Szalay Gyula mun-

kdja)
10.

FUcc6mcns: 1. Nem leteleptilt, folytonosan fii teniletekre vdndorl6 csoport. 2.
Er6, v€g n€lkr,ill 3. R6mai 1000, 1, 50. 4. f.gszink6k. 5. vased6nyek rozsdamenress6g6nek biztosittrsLn szolgli. 6. V€na, kezdet n6lkril! 7. R€szvloytdrsasdg. g. Szem6lyes n6vm6s. 9. Feleslegben van! 10. Pihenni, kikapcsol5dni. 11. 6vni betfii, keverve. 72. Kenyeret vajaz. 7J. H6s p1,ratlaniail 14: A megfejt6s l>efe1ez6 r€sze (z6rtbetiik: M, E, H, E). 20. Egyszer1, nem hivalkod 6. 22. 6reg. 24. ABiblia szerint filiszteus n5, aki az alv6 S6mson hajdt levdgta, s ezzel elvette erej€t. 26, Iiyen kukac is
vanl 27.I.T.E.N. 29. Csi:,fsdg.31. Palesztin hegy a Holt-tenger kozel6ben, innen mutatta meg a Biblia szerint az IJr KlLnalnt M6zesnek. 33. Fa r6sze, Ckh. 35. T€li sport.
38. Rah6 egynemrii! 40. Sz€1, szeg6ly; pokol torn6c^. 41. Veri betfii, keverve! 42.
Y.O.Z.S. 44. A nap meleg6t6l vddelmet ny6jt, 6kh. 46. Gondol, angolul. 4g. Nem
messze. 51. M€rges, mandulaszagt 962.53. Szeletelj! 56. V.B.U. 57. Kezdet ellent€te. 59. Enyhril pirosail 62. Rez sz€lett 63. tll6viz, Ckh. 64. Kett6s bet6. 66. elun

egynemfi!

Vd.lasz a Bi"bliai oet€lked.d kdrddseire
Krnonsrr e TnnrurEs rorvwEndr
1.

Ui

uoh Abel tnestersdge?

a.) Juhpdsztor

2.

Ki mondta kinek?

,,L€gy |tkozom minden dllat €s foldi vad kozon; a hasadon j6rj, €s port
egy6l 6leted valamennyi napj6n!" (Isren a kigydnak)

3. Kinek
c) Addm
4.

alfia uolt Szet?

Ifdny duesen halt meg Nod?

a) 950
5. Kije uolt Abro.bdmna.k Sdrct?
a) Feles6ge

Ki adta el elsdsziilcittsdgit egy tdt lencsd4rt?
a) Lzsau

hittlli.
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Melyik szdzadt6| v6lt szokissit,

a

negy'vennapos bojt, €s ki iktatta torv6nybe? (A 7. szdzadtdl, Orbdn pdpa
iktatta tdru€nybe 1 09 1 -ben.)

A udlasz ez rtjsdgba.n aqn
k6rd6sei
7. Mi az €let 6jjdsztilet6s6nek, a term6kenysegnek a leg6sibb jelk6pe?
2. Mikor kenil megrendez6sre Margarita n6v€r karizmatikr:s lelkigyakor-

lata?
3. Ki volt L:icia n6v€r,6s mikor halt
meg?
4. Milyen programmal b6vtiltek a

tavalyi €vt6l a korldthelmeciek hagyomitnyai?
5.

Milyen 6v vette kezdet6i a kozel-

multban az ungvAri

egyhAzkOzs€g-

ben?
6. H6nyszor

van a Bibli6ban leirva,
hogy oniljetek, orvendezzetek?
7.

Melyik az

a

mad6r, amelyik ha

kell, cs5r6vel itddfi sajitt mell6t, hogy
v6r6vel t6pldlhassa kicsinyeit?
B.

Kinek a k6zbenj6,r6s6ra szuletett

Paolai Szent Ferenc, idSsod5 sztilei
szerint?
9. Ki

tartotr elSaddsr Munklcson

Deniivel a tuleles€rt cfmmel?
10. Mib6l k6sziilt a szeg6ny ember
pAszkAja?

6.

A reJtuAnyek meglfejtdselk2oT| ttprths

l4ig

kdrJtik bekiildenl a szerkesztdsdg ctmere!

este az orvoshoz.

Tzzzcop
-

_

-

Min veszekszik k6t
???

Kin6l legyen a hi.zibuli...

Szatyorka es a Bdrondke 1rt allnak.
Egyszer csak megszdlal Szatyorka:
- Te, en mar nem b[ron't sokaig!

Tafis ki! - mondja Bdr1ndke
mindjart jdn a Valt6.ska!

- Hogy hivj/.k

.

-

Meg1fejt6k

uizsgad.olgozatat?
- Desszertacio.

Boda Attila (Beregszdsz)

Bod6k Hajnalka (T6cs6)
Bodndr Alexandra

A rend6r meglllitja az aut6l

(MezSkaszon,v)

-

Igyek

-

Nincs DeJa Vu erz€sed?
Nem kerdezted ezt n'tdr egtszer?

Szem.

G€pjdrmfr-elien6rz6s! Refl ektor?
A sof6r bekapcsolja.
Rend6r:

-J6.

F6kl6mpa?

A sofdr 61€p a ped6lra.

Az agressziv kismalac elad6k6nt
dolgozik egy r,izletben. Belep egy
id6s holgy 6s lltja, hogy a kismalac
nem figyel ri, ez6rtigy sz6l:

Rend6r:
Index?
A sof5r bekapcsolja.
Rend5r:

-J6.

Most nem j6, most j6, most
j6...
nem

-J6.

- Eln6z6st kCrekl
- NEM ARULUNK!
Tudod, bogtan lebet egjt kompleu

idiotat 24 ordig bizonytalansd,gban

-

Kedues utasaink, a leszallas a
betegsdge ruiatt elnarad.

pilota

tartq.ni?

-

Gvenrrpr oorcozqus6t

???

Majd bolnalt megmondom..,

-

Ugye, drdgd.m,

-

Hat persze.

a

szemem olyan

kek, mint az egbolt?
Es az ajkam olyan,

Aba.

u7y szeretenl, amikor ilyen
koltdi szauakat ntondasz nekem!
- laj,

-Hitny pszichol6gus kell egy villanykorte kicser6l6s6hez?
- Csak egy, de a villanykdrt6nek is
akarnia kell.

-

Hogy kezdddnek a jdud mesdi?
KlSn €s gen setalnak az utcan.

- Mit mondott Arpid, mikor

6tment

a Vereckei-hdg6n?

- Hun vagyok?l

-

6s

Bucsok Sdndor (Nagysz5l5s)
Fedeles Krisztina (Munk6cs)
Jackdnics Amir (\agysz6lc5s)
Jendr6k Timea (Szurte)
K6kes YaI&ia (Nevetlenfalu)
Kovdcs Ivetta (UngvZ.r)
Molndr MAte (Tiszaisv6ny)
Molndr Oszkfu (Nag,vgej6c)
Pufler Anik6 (Visk)
Pufler Be6ta (Visk)
Rom6n Bianka (Sztjne)
Simon Anna (Munkics)
Simon Gyorgy (Munkdcs)
Szab6 Bedta (Bakos)
Szviscsrr Marina (Nagvsz6lSs)
T6th Gergely (Bakos)

A

helyes megfejt€st bekr-ild6k
Oszkdr nagygejdci

Milyenek a roghegls6gek?

kozil Molnar

Gorongyosek.

olvasonk nyert konn,iutalmat.
Gratr-rldlunkl

Milyen betegs6get lehet kapni

a

A ad.l.asz az fijsdgba.n ua.n
mint a piros

rdzsa?

-

Handel sz6pen jdtszon hegedrln
szimf6nidn.

- Mi6ft van az 6zonlyuk?
- Mert 6t16tt€k a Nagy Yar6zsl6tl

Bibliai aetdlkedd

cukrasztanulok

a gyors indi6nt?

???

-

-

A koz6pkorri lovagok a lovagi
torndkon mindig egy holgyet tfiztek
maguk el€.

- Egy hatyir...??
-rJtdna ehitott egy uf6!
-Hmmm, egy uf6...
* Azutln megcsapott egy angyalt.
- Aha, 6rtem. Es utdna?
-rJttrna kikapcsoltdk a korhintdt.

- Hog? bfujak a

parlagffit6l?

Enersift.

-MagAvaI mi tdrtent, ember?
- Nekem jott egy hatryit!

csiga?

-

A doki szornyril-

kodve:

Hogy biujak a spanyol toluajt?
Lopez de Futaztan.

Ossze-vissza vert ember t6molyog

A maddr, ame$t fdszket
r6tk a. keresztre
A legenda szerint a pelikdn mutat iegnagyobb szeretetet minden
6l6l€ny kozul. Ha kell. csSr6vel 1ttori sajdt mell€t, hog1 ver6vel
t|plAlhassa kicsinleit. E legenda
alapjAn v itlt J €zus ker eszt6ldozat6-

nak jelk6p6v6. J€zus is az emberek irdnti szeretetb6l ontotta veret
a kereszten. A pelikdn ilyen 6rtelemben jele az Oltdriszents6gnek
is. A zsoltdr szavait, hogl' ,,hasonli
tok a pusztdban lak6 pellkdnhoz",
|ltalitban Krisztusra vonatkoztatj6k. A mfiv€szetben gyakran trbrizoljlk a pelik6nt, amint f6szket rak
akereszt hegy6n, de gyakori diszk6nt is ott van a kormenetes kereszteken.

Boda Attila (Betegsz6sz)
Bodik Hajnalka (T6cs6)
Bodn6r Alexandra
(Mez6kaszony)
Bucsok Sdndor (Nagysz6l6s)
Fedeies Krt sztina (Munk6cs)
K6kes Yal€rla (Nevetlenfah"r)
Kovdcs Ivetta (Ungvfr)
Molndr M6t€ (T isza6sv6ny)
Molndr Oszktu (Nagygej6c)
Romdn Bianka (Sztirte)
' Roszpopa GabrieIIa (Huszt)
Simon Anna (Munk6cs)
Simon Gyorgy (Munkics)
. Szilvlsi Istvdn (Nagysz6l6s)
'.szviscsu Marina (NagyszSl5s)
Szab6 Belta (Bakos)

Konyvjtrtalomban Szabo Bed.ta
bakosi olvas6nk r6szesult.

Gratulllunk!

'

