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Ororntink oka
Az elmfrlt napokban sokan gratulaltak nekem az (rj p6,p6thoz, XVI.

Benedekhez. K6rd6semre. hogr- mi6fl eppen nekem gratuldlnak, azt, fe-
lelt6k: azCrI-, merl 6 is n6met.

Term6szetesen, mint n6met. onilok neki, hogy a biborosi koll6gium
Joseph Ratzinger biborost vtrIasztoaa az egyhdz fej6v6. De n6met sztrr-
mazasa oromom igazr oklt rekinn-e nem jeient tirl sokat.

M6g egyszer szeretndk az elhunyt pipira, II. Jdnos P6lra visszatekinteni.
Hallilnak 6r6ja az igazsAg 6rdja lett ennek az igaz f6rfinak a sz5,mi,ra.

Elete val6ban Isten dics5s6g6re €s az egyhdz becsulet6re vdlt. Szinte az
eg6sz emberis€g meg6rezte ezt, tobbszorosen is, mikozben konnyek ko-
zbtt gyaszolta 6t.

Teljes szivemb6l koszOnom II. Jinos PAInak, hogl' sirlyos betegs6ge 6s

magas kora ellen6re az utols6 pillanatig hordozta a p6teri hivatalt. F5papi
szolgtrlata f6k6nt az emberi 61et v6de1m6r516s m6lt6siigdr6l sz6lt, a fogan-
tatds pillanatin6I a szriiet6s elStt eg6.szen az utols6 piilanatig, amikor Isten
az embert az orokk€r'a\6s1gba hivja. Eppen a fiatalok sokasiga tiszteite
ezl az id6s pitp6t, a\<t sziv€ben mindig fiatal maradt. Eppen az 6 pApasi-
ga alatt novekedet a katolikus egyhltz az 7978-ban sz6mI6it tobb mint 700
ezer fdr5l m1.ra 7,7 millidrd f6 f616 - alegnagyobb kozoss€ggl a Fold6n.

Senki nem tudta elkdpzelni, ki kovethetn6 6t a p6pai tr6non. ,,K6pes
lesz-e tovdbbvinni az uj p6.pa II. Jdnos Pdl nagy karrzmdjit?" - k6"rdezt6k

sokan. Joseph Ratzinger biboros megvllasztS.sa hatalmas meglepet6s volt

- legal6bbis nekem.

Ujjongtunk 6s on endezrunk. Eppen Ratzinger biboros volt az, aki az el-
hunyt plpa egylk legfSbb munkatdrsa volt az egyhiz minden fontos k6r-
d6s€ben tobb mint 20 6ven kereszttil. 6 rcvdbb fogja vinni az elhunyt
p6pa mfiv€t Ez oromomnek az elsS oka.

Meg vagyok gy6zddve azonban arr6l is, hogy XVi. Benedek pApinak
megvan az ereje 6s a lelki-szellemi k6pess6ge ahhoz, hogy az egyhdz

szdmdra [rj szempontokat jeloljon ki, hogy meg tudjon felelni a 2I. szdzad

kihivdsainak, 6s hogy a v116.gnak a hitbSl meritve adjon vlilaszt.

Az ttj pipa megr'1.lasztitsa nagy oromot 6s ujjongist vdltott kr az eg6sz

villgban. f.s ijra zarAndokok tomegei S.ramlanak R6mdba, hogy az fij pa-
plw aI taliikozzanak €s kar rzmdjltt me gtapasztaljdk.

Ez€rt az az €rz6sem, hogy az Tlr az 6 egyh6,z6,.t ktilonosk6ppen meg

akarja orvendeztetni 6s bdtoritani akarja, frgy, mint az apostolokat, akiket
6 vezetett a T6bor-hegyre, hogy kinyilv6nitsa nekik az 6 mennyei dics5-

s€g€t. Az egyhdz ezekben az id6kben megmlrtatja a vlllgnak val6di sz6p-
s6g6t 6s \enyftgozi az eg€sz foldkereks6get. Yal6szinii, hogy az egyhdz

el5tt m6g nagy feladatok 6llnak, talln neh€z idSk is, mell.ekben a papok-
nak 6s a hiveknek a hit hirdet6se 6s a hitr6I va16 tanuslgtdtel lltal m6g

bizonyitaniuk kell.

P. Burkhard Nogga, scbonborni plebanos

Nemet nyelurdt fordttotta ; Phpai Zsuzsanna



Habefinrs papa(n!
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Yan pnpfrnk!
Joseph Ratzinger biboros,

aki a x\rr. Benedek nevet veffe fel.

3-

Nagy szeretettel tidvozoljrik mi, k6rp6taljai katolikusok is a mosr meg-
vllasztott (tj pdp6t, XVI. Benedeket, Rarzinger biborosr, a Hittani Kongreglci6
eddigi vezet6j€t. Mdr a temet€si szeftarti.s alart 6s a besz€d hallatdn sokan
sejtettrik, hogy 6t fogja az ur kijelolni a boldog emi6kii II. Jdnos pdl r-rr6djiu1.
Ilyen csoddlatosan gyors 6s egyontetfi szavaz|s is r6gen lehetett: egy nap
alatt a biborosok dontS tobbs€ge dt vilasztotta szent p6ter ut6d6ul! Biztos
vagyok benne, *rogy a szentl6lek 6s a biborosok nem t€vedtek: xvl. Bene-
dek biztos k6zzel fogja tovibb vezetni szent p€ter haj6jlt a sokf6le vesz€lyes
zitony kozott a biztonslgos kikot6 fe16. Imddkozzunk d€rette, adjon az 6r
neki sok-sok er6t, eg6szs€get,-bolcsess6get, ttirelmet 6s kitartdst az elvfllalt
neh€2, de rendkivril fontos szolgtrlatlhozl

CoopnneronEs vERrTArrs

XVI. Bnwnonx eAnt lntaouotr*
Cooperatores ueritatis - Az igaz-

sag munkatarsai, mds fordftasok
s z e rint s egit6td.rs ai.

Az idezet Janos apostol harma-
dik leuel4bdl szdrmazik. Azt
akarja kifejezesre juttatni, boglt a
pLtspok munkatdrs egy olyan
egdszben, amely tuln6 rajta. A
tdbbi pLispokkel egtci.tt bordozza
azt, de ekozben 6t magdt is bor-
dozza az igazsag. Igt egltfeldt ki-
fejezdsre jut a ptispc)kseg szol-
gd.lati jellege, masfel1l az Euange-
lium igazsdgdnak megkdrd6je-
lezbetetlen es feladbatatlan ige-
nye, amelyre a pilspok szolgdlata
altal kotelez1dik el. (Osszeallitdsunk a 1 0-16. oldaton)

Majnep Antal plispok
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A l€lek csendie
It c eumi le lkigjt a.k orla.t o k

Az el6z6 f€l€vhez hasonl6an a IL szemeszterben is 4-

4 napos lelkigyakorlatot rendeztek a Munkicsi Szent

Iswin Liceum dilklai szAmdra, Ezen alkalmakkor a

szeml6\Sd6 im6ds6g sz6ps6g6t izlelhett6k meg a

didkok. A.z 5 nevr.ikben koszonetet mondunk a

Kereszt6ny Koz6leti Akad€mia Alapitv4nynak, melynek
anyagt tlmogattrsa 1ehet5v6 tette a ielkigyakodat-
sorozat megrendez6s6t ebben a tan€vben, valamint a
fSszewez6nek, Bablly Andrds hitoktat6 atyinak 6s a

kisegit6knek: Kiss Katalinnak, Megyest L6sz\6nak, H6di
Miki6snak 6s Torok D6nesnek, Hilisak vagnrnk a
szinyiki lelkigyakodatos h6z vezet5inek 6s az ungviri
Szent Ge116rt Ko116gium domonkos n5v6reinek a sziues

vend6gl6t6s6r"r 6s k6szs6gr-ik6rt!

Nekunk, a Munkdcsi Szent Istvdn Liceum v€gz6s difk-
jainak rendkivr,lii 6lm6nyben volt r6sztink a Szinydkon
eltoltott lelkigyakorlaton februdr 3. 6s 6. kozott. Az
irjonnan 6pri1t sz6p 6s tdgas lelkigyakorlatos h z, a

csodllatos kornyezet 6s term6szetesen a nem minden-
napi programok szavatoltdk sz6munkra a lelki meg-

irjullst €s a fizikai pihen6st. Ez az6tt" is fontos, mert tal6n
utoljira voltunk igy egytitt.

Nekem szem6ly szefint rendkivtil sokat jelentettek az

egytlttl6t folyamdn a szeml€16d6 imik. Nagyon tanulsd-
gosnak taftom az Istennel va16 besz6lget6snek ezt a

m6d11t., mivel teljes cs6ndben jobban elm€I1-r-rltem az

Ige mondanival6jlban. Gondolatainkat, 6rz6seinket
kiscsoportos besz6lget6sekben oszthattuk meg egym6s-

sa1. Eg6szen 6szinte, kotetlen besz6lgetdsek bontakoz-
tak ki, melyek mindannyiunk szim|ra sokat jelentettek.

Term6szetesen ezenkivul is rengeteg 6rdekes 6s tat
talmas esem6nye volt ennek a h6w6g6nek, melyeket itt
csak nagy vonalakban irhatok le: imagindci6, bibliodrd-
ma, kozos mis6k stb. Azt hiszem, ez a lelktgyakorlat
mindenkinek sz6p eml6k 6s 1e1ki 6im6ny marad, m6lt6

mozzanata a sajnos mdr nemsokara elkovefkez6 bt-
csfrzdsnak.

A n€gr-napos lelkigyakorlatunk - n-rel1rg1 az UngvArt
Szent Geli€ri Koll6gir-rmban toltornrnk mlrcius 31. 6s

lprilis 3. kozon - c€Ija a 16lek, a szem. a sz6j csend-
j6nek a megtanullsa, az imddslg szeml€16d5 m6dldnak
megiziel6se. Furcsa volt megtapasztalm a hossz[t, teljes

csender. a ilugtat6 6s b6k6t nyirjt6 ereiet. Szanrolnra a

legjobb zz volt, mikor kint a term6szetben szem1615d-

runk. F:gr-eltem a madarakat, az apr6 bogarakat, az

egtsz. Isien teremtette csoddlatos villgot: amit a hetkoz-
napokcan alig veszek 6szre.

Az utols6 est6n bibliodrdmlztunk. Zakeus tort6net6r6l
probdliunk hiteles k6pet alkotni a magunk szimAra.
llirdegf ikrink nagyon 6lvezte, hogy ,,belebitjhat" egy

oh-an szerepbe, amihez megmagyarizhatatlan m6don
r-onzodik. A viddm iit€k utlni megosztdson rdd6bben-
tem. mi6r"t is pont a szolgil6 szerep6t valasztottam.

A leikigyakodaton kulonds esem6ny tdrtent velunk:
elbricsirztattuk osztflyf6ndktlnket 6s fogadtuk az fijar.

Szinlnk m6ly6n rem6ljuk, hogy kedves 6s sz6p em-

i6kk6nt maradunk mee Torok Orsi n6ni sziv6ben'
Egressy Eua, II euf

Ami6ta itt tanulok a iiceumban, id6n 6prilis 21. es 24.

kozott volt a m6sodik lelkigyakorlatom. Lz igazat meg'
r-a11va, eleinte tartottam t51e, de k6s6bb nagv meg-

lepet6st okozott. Sok programon vettlink r6szt, mind
tartalmas 6s feledhetetlen volt. Maradand6 6hn6nynek

bizonyult szimomra a meditici6, bir firaszt6 s egyelSre

szokatlan vo1t. A lelkigyakorlatot illetSen k6t c6lom

volt: amennyire csak 1ehet, kozelebb kerr-iljek Istenhez,

s az oszttrlytdrsaimmal jobb 1eg1'en a kapcsolatom. Ugy

6.rzem, valamelyest sikertllt ezt megval6sitanom.
Rajottem, hogy m6g sok munkdba kerul az osztllynak,
mig egy er6sen osszetart6 csapat leszlink. Mir v6rom a

kovetkez5 a1kalmat, hogy ism6t egy nyugodt, csendes

h6w6g6t toithessek eI az oszttrlyommal.
Sd,nd'or Nora, I. 6uJ'.

])arcst Iamas, u. eu.J.
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Aprilis 29-30-in kenilt sor az Egyhlzmegyei Hittan-
verseny dontSjdre az id5sebb korosztdiy sztrm5.ra (9-7I.
osztAly) a radvinci katolikus koll€giumban. A nagyok k6-
zott tizenegy csapat jutott be a dont5be az indul6 23-b61.
Minden csapat hdrom vetsenyz6b6l dllt, 6s mindegyik
vllaszton magS.nak egy nevet. A dont5t az e16- 6s a ko-
z€pd6nt5 el6zte meg; ahhoz, hogy bejuthassanak a
dont6be, az elSd6nt6ben 70, a koz6pdont6ben pedig 80
szS,zal€kot kellett el6rniuk a csapatoknak.

Az elsS napon, p6nteken, miutdn minden csapat meg-
€rkezett, elhangzott a koszontS. Ezutln elkezd6dott az
elsS fordul6, meiy abb61 d1lt, hogy minden csapar bemu-
tatkozott, elmondtd.k, hogy honnan yottek, kik a csapat
tagjai €s hogy mi6rt €ppen azt a nevet vdlasztottik a csa-
patnak, amit a verseny alatt haszntrltak, Mdr ezzel a be-
mutatkozassal is pontokat- szerezhettek maguknak a csa-
patok. A mdsodik fordul6ra is aznap kertilt sor, ekkor
tesztlapok kitolt6se volt a feladat. A kdrd€seket - ugyan-
[rgy, mint az el6d6nt6kben - most is a Kivonulls konyv6-
b51 kaptlk a versenyz6k Vacsora ut6n pedig megn6zhet-
t6k a ,,Legyetek j6k, ha tudtok" c. filmet, mely N€ri Szent
Ftilop 6let6t mutatia be.

Mlsna'p kovetkezett a harmadik forclu16, mely lev6l-
irisb6l, valamint vill6mk6rd6sekb51 dl1t. Itt is iehetett
ldtni, mennyire felk6sziiltek a csapatok. Majd kovetkezett
a hittanverseny 1ez5.r6 szentmise, rnelyet Babliy Andr6s
mezSkaszonyi pl6blnos mondott. A szentmise v6g6n
hangzott eI az eredm6nyhirdetds. Els6 helyezett lett a

Munkdcsi R6mai Katolikus Liceum Szent Istuan csapata,
melynek felk€szit6 tanfua Babi',Iy Andrds atya volt. Csa-
pattagok: Olcsv6ri Gergely, TlLjgler Gibor 6s Erd5s Isrvdn.
Mdsodik lett a beregszS,szt Vilagossag kouetdi csapar,
akiket Komdr Yal6.ria 6s Ruszin Csaba k6szitett fel. Csa-
pattagok: Ferki Jfrlia, Ruszin Anita 6s Ruszin Marianna. A
harmadik helyet szint6n a Mr-rnkicsi R6mai Katolikus
Liceum diikjai vittdk el, m€ghozz1, a Jdzus ualasztottai
csapat; 6ket rigyszint€n Babtrly Andrds aLya keszitette feI.

Akik a nag.,ok kozott gtdztek

5

Az Egyh hztnegyei Hittanverseny dont (iie

A kisebbek a zard szentmisAn

Csapattagok: P6gyor Adri6.n, Balla Imre 6s Kohut Oreszt.
Az €v hittanos6.nak pedig Kocsis Didna rdti versenyz6t
vllasztotta meg a zs(tri. A nyerlesek 6rt6kes ajdnd€kokat
6s oklevelet kaptak, valamir egy nyftri kirdnduldst is
maguk6nak tudhatnak. De a tobbi csapat sem szomor-
kodott, mert ennek a versenynek rgazib6l nem voltak
vesztesei, mivel azok, akik ide bekertiltek, mdr mind-
annyian elmondhattdk magukr6l, hogy gy6ztek.

A kisebb koroszttrly (5-8. oszt.) dont5j6re mlajus 2-6n,
h6tf6n kertilt sor a Munkdcsi R6mai Karolikus Liceumban,,
valamint a pl6bini1n. Itt a 36 indut6 csapatb6l 30 vetr
r€szt a dont5ben. A harminc csapatot tobb rdszre osztot,
ttrk a nagy l€tsz6.m miatt: a csapatok hatoslval kaptak egy
termet k€t zs1itaggal, igy kezdSd6tt el a verseny. A for-
dul6k ugyanitgy zajlottak 1e, mint a nagyokndl, s a k6rd6-
seket szS"mukra is a Kivonulls konlw€b5l vtrlogatttrk a
szewez6k. Az eredm6nyhirdet6sre a hittanverse nyt lez6r 6
szentmise v€g€n kenilt sor, melyet Majnek Antal megy6s-
prispdk tartott. Itt is elhangzott, hogy ennek a versenynek
nincsenek vesztesei, rnert mi.r mindenki nagyon sz6p
eredm6nyt €ft el azzal, hogy bekerr,ilt a d6nt5be,

Els5 helyezett a mez6kaszonyi Szent Peter tanftuanyai
csapat lett, Katk6 Erzs6bet felk€szit6 hittantanir segit-
s6g6vel. Csapattagok: P6lya Istv6n, Erdds Andrds 6s Mol-
ndr Viktor. A mdsodik helyen k6t csapat is osztozhatott: a
Jakob nemzets€ge Beregsz5.szr6l, akiket BariLth Jttlia
k€szitett fel; csapattagok: Simon Ttlnde, Katk6 Ilona 6s
Kiriiy Zsolt, valamint a csapi Vanclorok csapata, akiknek
felk6szit6 tanlra B6res Katalin voh. A csapat tagjai: Filep
Anita, Holubec Julianna, Mfles Vikt6ria es Perduk Vik-
t6ria. A harmadik helyet szint6n csapiak nyert6k ei, m6g-
pedig a Salunouik csapat; Sket szint6n B6res Kataiin
k6szitette fel. Ennek a csapatnak a tagjai pedig Csern-
zdncsuk Di6na, Paik6 Ivett 6s Kalisztrdtova Adelin voltak.
Az 6v hiranosa ebben a korosztilyban Novdk Andrds
huszti hittanos lett. Az ajdndlkokat 6s az okleveleket a
nyertesek a szervez6kt6l valamint a ptispok atyitt6l vehet-
tck at' -- 

csJrbanics Actrienn
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Aprilis 19-23. k)zott karizmatikus lelkigyakorlatot tar-

t6tt T6cs6n Margaritha n6v€r. N6metorsz6gb6l Ekhardt

Edel atya jott m6g a n5v€rrel, hogy segitsen neki a lelki-
gyakorlat vezeteseben.

Harmadszor vettem r€szt Margatitha n6v6r lelkigyakor-

Iattrn, 6s mindegyik alkalommal tanultam valamit, fel-

tolt5dtem. A mostani lelkigyakorlaton is 6rdekes e16ad6-

sokat hallottunk olyan dolgokr6l, amelyeket mi, keresz-

t6nyek, nagyon j6l tudunk, de amikor szembestiltink
veltik, akkor rdjovunk, hogy a tudisunk hidnyos. Az

e16ad1sok a b6nr6l, tizparuncsolatt6l, bfnbdnatr6l, meg-

bocsdt6sr6l, szeretetrs|, a L61ek adom|nyait6l', a kariz'
mdkr6i sz6ltak.

Nagy hatdssal voltak rlm Edel atya elSadAsai, kulo-
nosen, amikor a kereszts6gr6l €s a b€rmiilsr6l besz61t.

,,A kereszts6gben hirom er€nnyel aiindlkoz meg minket

Isten: hittel, rem6nnyel, szeretettel. A bCrmllkozisban

Marg anthia n6v€r lelkiryako flata T€cs6n
,,Szentl6lek, j 6jj, lobogti ld'ng!
SzenthSlek, i6ii, a uildg ud.r!"

pedig h€t ajlndlkot kapunk - bolcsess6get, 6rte1met, j6-

tandcsot, 1elki er5ss6get, tudominlt, j6mborsdgot, isten-

f6le1met. A b6rmdlkozdskor kapott adomdnyok meg-

er6sitik bennunk a kereszts6gben kapott aiitndlkokat.
Ezeket az aj|nd€kokat nem szabad ehaktdrozni, hanem

edzeni ke11 5ket. Ha tudjuk. mir ;eleni ez a tiz aiind1k,
akkor hasznllni is fogjuk 6ket. Islen azt szerein6. hogy az

ajdnd6kok 6ltal Hozz1. hasonl5r'l r-il';r:k igv m6r szent-

t6 avat minket," Azt hiszem, eze:: €:ce:l:es elgondolkod-

n1.

Margaritha n6v6r el5adisaii :s 1:::---g nallgattam vo1ne,

olyan hitelesen besz€lt -J€zusioi
Mi6rt szeretem annr-ira ezek-, I lelkigyakorlatokat?

J6zus, a Sztzanya jelenlCte, a Szerl€lek ktlradlasa €s a
Szentl6lekben r.a16 einl'ugvds miau.

Zsabei Eclrt

Margarrtha n6v6ts., ezt az egYszerfi,

dm belrilr5l sugAtz6 indiai ap6"c6t

krllonos kegyelemben 16szesitette

Isten. Miutdn maga is megtapasztalta
a betegs€get 6s a gy6g1'ul6st, Isten
meghivta, hogy az 6 eszkoze legYen

sok-sok ember testi 6s lelki gy6gyi-

tdslban.
T6cs6n 6s Schonbornban tartott

lelkigyakodataira is abban a rem6ny-
ben mentek el sokan, hogY lelki se-

beikre, testi baiaikra megtalililk a

gy6g1.ul6st. Val6ban tort6ntek csod6-

latos esem6nyek az 6 tmddsAgtrra,

AmMargarrtha n5v€r mindig hangsf-
lyozza: nem 6 gy6gyit, hanem Isten.

Az otnapos lelkigyakorlat el6-
ad6sai teljesen a Szenlirdsra 6priltek.
A lelkigyakorlatot ketten vezett6k:
Ekhardt Edel n6met atya, 6s

Margaritha Valappila n6v6r, aki mdr

6vtizedek 6ta szint6n N6met-
orsztrgban 61. A n6v6r v6gig hangsir-

Iyozta a hiiaadls fontoss6gdt, min-

den kortilm6nyek kozott. Isten sze-

ret minket, csak j6t akar nekr.ink,

dics6rjuk 6t minden helyzetben,
hiszen ,,az Istent szefet6knek min-
den a jar''ukra viirk".

A lelkigyakorlat mdsik kiemelt ta-

nit6.sa a megbocsitis volt. Amig van
valaki, akinek nem bocsdtunk meg

teljesen, Isten sem tud megbocsdtani
nekunk (1. a Miatyink szovege). Sok

fizlkai 6s pszich6s betegs6g m6ly6n

hfz6dik meg a megbocsitds hi6nr-a.

Ezek a panaszok megsz[innek. ha az

illet5 kEpess€ v6.l1k a megbocsatisra.

A testi-le1ki gy6g1'ul6sok nem va-

rdzstit€sre tortCnnek. ,V illetd hit6n

mfilnak, 6s e16f'elt6te1uk. hogl r'6gig-

lirjuk a kovetkez6 utat: Hii Istenben

- teljes bizalom az O szeretetdben -
6szintebtnblnat - megbocsitAs md-

soknak. Margaritha n5r-€r beszdmolt
arr61, hogy sokan jouek hozzd testi
gy6gy'Lr11st keresve. mire 5 felhivta
figyelmuket reitett bfneikre, 6s ami-

kor azokb6l megt6nek. akkor meg-

tort6nt a fizrkar gv6gru16s is'

A n6v6r mindennaP hosszir id6t
tolt egyedtil az Oltlnszents6g e16tt'

A Szentl€lek ih,snkor gyakran ,,e16-

adja" azoknak a k6p€i. akiknek isten

testi Yagy lelki gr.6gYul6st akar

aj6nd6kozm a n5t'€r 6ltal. Sokszor

sajdt test6ben 6t is €rzi az i11et6 be-

tegs6g6t. Innen ered az, hogY olYan

bizonyossdggal €rez 16, kiket ke1l

kihivnia a tomegb5l.
Isten ma is tesz csodlkat, ma is ad

gy6gyuldst - annak, akinek ez 1a-

v6ra, udvoss6g6re vdlik. Akinek vi-
szont a betegseg, a flldalom vithk
tidvoss6gdre, annak meghagyia azt'.

Meg ke1l tanulnunk hll6t adm az€tt
is, ha J6zus r6szt ad nekr.ink az 6
szenved6s6b6I, ha vele l-rordozhat-
juk a keresztet.

Bdrmi torr6nik is: adjatok halAt tz
Istennekl

Popouics lzabella 6s I'{obilis Kinga
beszamoloja alaPian

Egy kdrpitaljai 61 6vek 6td tiidS-
rdkos volt. M6r nem akart semmit,

csak meghalni. Ismer6sei r/abesz€'

16s6re ment e! tavaly Margaritha
n5v6r ungviri 1'elkigyakotlattrra.
Egyik napr61 a mdsikra meggY6-

gyu1t, ezt orvosi papirokkal is iga-

zolta. A t6cs5i lelkigYakorlaton
azonban nemcsak csodllatos testi

gy6gyullsit6l szdmolt be, hanem

arr6l is, mit v6gzett Isten a csalfd-
jukban. YadhAzassdgban 6ltek a

feles6g6vel. Megt6rtek. gYontak,

trIdoztak, 6s szents6gi hLzassigot
kotottek. De nemcsak 5k: a ke-
gyelem kidradt a nagYcsalldban is

- veltik egy0tt rendezte hlzassS'-

gAt fia, llnya €s m6g tobb rokona
is'. aznap egyszerre ot eskuvS zaj-

lott le!
Az6ta b€kessCgben 61nek, tud

mfu dolgozni is, 6s k6Pess6 v6lt a

tr.irelemre. Mindenkinek elmondja,

hogy 5t lsten g1'ogYitotta meg.

Tanirs6gt6tele sokakra hatissal
volt.

Margaritha n5v€r lelkigYakorla-
tain m6g m6s gY6gYullsok is tor-
t6ntek.
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F iatalok talilko zoja Ben€ben
2005. mdrcius 5-6n fiatalokkal telt

meg a benei J6zus Szive templom.
Jaczk6 J6zsef atya meghivS.sira
Orosz istvdn atya tafiott lelkigyakor-
latot a benei 6s d6dai fiataloknak.
Mindenki izgatottan virta a tal6lko-
z6t, htszen a t€ma nem mis volt,
mint a szerelem, szeretet, mindez a

Szentirds f6ny6ben.
A talilkoz6 egy Republik szlmmal

indult, amely egyhdzi megfogal-
maz1.sban teliesen m6s 6rtelmet
nyert. Az €rdek16d6 lfjfisdg feltehette
a korunkra jellemz5 k6rd6seket,

amelyre az atya k6szs6gesen vlia-
szolt. Nagy meglepet6st okozott a

fiatalok irdnti kozvetlens6ge. A szere-
lem egy olyan fogalom €s 6rz6s,
amely mindenkit 6rdekel 6s foglal-
koztat. Istvdn atya kifejtette, hogy a

szerelemhez h6rom doiog sztiks6ges:
6rzelem. 6rteiem. akarat. Ha birme-
lyik hilnyzik, az nem szerelem. Saj-

nos a mai fiatalok tobbnyire nem
veszik ezt figyeiembe, pedig 6pp
erre lenne sztiks6g. Ezeknek a dol-
goknak a fontosslg6t pr6b6lta meg-
6rtetni a fiatalokkal a saidt €Iettapasz-

talatai.n keresztr.il a Szentirls fe-
ny€ben. Ezenkivul besz6ltunk a test-
v6ri szeretetr5l €s a sz:.jl6k irdnti
tiszteletrSl. A taliikoz6 v6.g€re a d6-
dai 6s a benei fiatalok kozdtt csala-
dias hangulat alakult ki.

Mindenkinek nagyon tetszett 6s

nagyon sokat jelentett ez a taldlkoz6.
HdIlsak vagyunk Istv6n aty6nak,
hogy megtisztelt minket jelenl6t6vel,
6s bizunk abban, hogy ez a kapcso-
lat gyumolcsozd leszl

A benei ifiusagi bittancsoport
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Piilyinat
LKirtpitaLiaHit€let€€rtNapifr irnyplily1natothirdet

KFtr p lftalj a nra;ry ar lako s s iginakk€t t€rnirb an mindkett6t
gyermek (L0-L6 €ves), iSfrsagi (17-25 €ves) €s feln6tt kateg6rilban.

Az elsd pSlyinat t€rnigaz

A katolikus egyhazkdzs6gek, pl€b6rnitr.Jr
€lete 6s miikod€se 1944-1.990 kcizcitt.

A pdly6z6k irjdk meg sajdt tapasztalataik vagy id6sebb
rokonaik, ismer6seik elbesz6l6se alapjdn, hogyan tudt6k
meg6rizni hitliket, vall6si 6ietriket €s magyarsS.gukat a

k6rd6ses idSben;

- Voltak-e lak6tenilettikon katolikus papok, ha igen,
mikor, tehdt v6gig-e vagy csak iddszakosan, mett6l med-
dig; n6v szerint kik voltak 6k 6s milyen korldtok vagy
neh6zs6 gek akadLly oztdk mfi kod6sriket ;

- Volt-e lehetSs6g szentmis6kre a pllbiniai kozoss€g-
ben, a szents6gek felv6tel6re, a hitoktattrsra, a pl€blnia
anyakonyveinek (kereszteltek, b€rm6ltak, hlzasultak, ha-
lottak) vezet6s€re:

-Ahol nem volt lehetdsCg a papok szolgllattrnak elld-
ttrsAra, tallltak-e m6dot a hivek, hogy egymdst segitve
pr6biij6k az egyhdzk6z6ss6get fenntaftani; kik voltak n6v
szerint azok a bitor hivek, akik ebben irinyit6k€nt kdz-
rernfikodtek;

-HasznllhattAk-e a heiys6g pl€binia- vagy mds, pl.
szerzetestemplomat; ha nem, talltltak-e helyet 6s hol"
legaldbb a kozos imldkozlshoz?

- Mire eml6keznek m6e ebb6i az id6b61?

A m6sodik piiyizat t€rniliaz

A magyadakta helys6gek 6s a benniik vagy
a koriilottiik l6v6 6si €pii{etek €s ter-
m€szeti alakulatok neve, tort€nete,

€rdekess€gei.

A pdlyLzat cim6ben emlitetteken t[rl, (ami mag|ban
foglalja a virosban vagy faluban, vagy a kozvetlen ko-
zelrikben talStlhat 6 hegyeket, tavakat-, dril6neveket, vdr-
vagy kast6lyromokat, a m€g megl6v5 kast6lyokat, de ak1.r

m6g a r6gi templomokat, iskoldkat, kaszS.rnytrkat, m6s
kozdptleteket is), mes6lnek-e az oregek olyan torl6ne-
teket, legenddkat, vagy netin ismernek olyan ftgi da-
lokat, amelyek ezekrSl sz6lnak?

Ehhez a pLIyAzathoz lehet a tdrt6netek, monddk elbe-
sz€l€s€t, a m€g ismert dalokat tartalmaz6 magn6kazett{t
is mell6kelni.

Ezt a mlsodik pLlyAzatot felekezeti krilonbsCg n6lktil, a

teljes magyarlakta terrileten kivdnjuk meghirdetni, re-
m6ive, hogy protestfns testvEreink is r6szt vesznek a

nyomaiban tal6n m6g I€tez6 magyar mond6k €s egy€b, a
n5p kozott m6g €16 r6gi tortdnetek, hagyomS,nyok felku-
tatdsivaL

A pdlydza.t els6 hd.rom beljtezettje ruinden kategdridban pdnzjutalomban rdszesiil

A pdlydzat leaddsi batdrideje: 2OO5. szeptember 12. 
n

Benyrtjtani posta.i fiton, e-mailben uagjt szerndljtesen az Uj Ifajtuis szerkesrtfisdgdnek ctuidn teltet,
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A mi telkigyakodatunk
Magdi n6ni: CsaPon tanitok hittant

a 8-9. osztllyos fiataloknak. Csopor-

tunkban 11 firi 6s 5 lirnY van. (Re-

*el"*, lesztlnk tobben is.) R6gi v6-

gyam volt, hogy lelkigYakoriatra
vihessem hittanosaimat. En m6r tobb

leikigyakorlaton vettem r€szt, €s biz-

tam benne, hogY nekik is tetszeni

fog. Az iskoliban napi 6-7 6rin t'61-

tenek egyLitt; fontosnak 6rzem, hogy

lelkisegi kozoss6gben is egyutt le-

gyenek. Szeretn6m, hogY iobban
megismerj6k onmagukat, 6rt6kelni

tudjik adottslgaikat, s meg6rts6k: Is-

ten ilyennek szereti 6ket, amilyenek.
Ert6kelni tudjik onmagukat, mivel

6rt6kes emberek. Szuks6guk van

onbecsul6sre, onnevel€sre, 6s tud-

niuk kell konfliktushelYzetekben
kompromisszumokat kotni. Meg kell
tanulniuk szeretettel kozeledni egy-

m6shoz.
Tudom, hogy az az id6 a legiobb

befektet6s, melyet fiataljarnkta szit-

nunk. Tervemr6tr besz€ltem hittano-

salmnak. Elmondtam, ha 5k v6llal16k,

hogy osszeiriek, kik szeretn6nek lei-

kigyakorlaton t6.szt venni 6s a szli-

leikkel megbesz6lik, akkor 6n meg-

k6rem Bab|lY Andrds atYdt, hogY

tartson nektink is dnismereti lelki-
gyakorlatot.

Csapon ilYen m6g nem volt, hogy

1.4-1,5 €ves fiatalok szewezz€k meg a

saiat \elkrgy akorlatukat. Erre idejuket

nem sain6h6k. Meghivtak oiyanokat

is, akik eddig nem ilrtak hittanra.
Mircitrs 3-6n Radvlncra, a Szent

Geli6rt Koli6giumba Csapr6l 20-an

6rkeztrink. L6 diak - 14 fin €s 2l6ny

-, k6t hitoktat6 6s k6t szaktrcs. Ki-
vdncsiak 6s bizakod6ak voltunk. A
kolldgiumban a domonkos n6v6rek

nagyon kedvesen fogadtak. Majd

megismerkedtunk H6di Mikl6ssai
(Miki), Istvdny Andteival, Perduk Te-

r6zk6ve1 €s Bab|lY Andrds aLYtvaL

5t m6r sokan ismertEk. EgY meghitt

besz6lget6sben lehet6s6gunk nyilt
mindenkivel megismerkedni.

Malomka Norbi: E15sz6r Magdi n6-

ni, a hitoktat6n6nk hir,ta fel a figyel-

mem a lelkigyakorlatra. Szuleim vol-
tak Cursill6n. Szemmel \ithat6 volt a

vlltozAs. Arra gondoltam, hogy az 6n

szem6lyemre is rlf6rne az ttbaiga-

z1tds. Majd felkeltettem az 6rdekI6'
d6st a bardta\mban, akik el is jottek.

Plratlan 6lm6nYben volt r€szunk'

6szinte 6s meg€rt6 emberekkel
ismerkedtunk meg. Tobbet megtud-

tunk 6nmagunkr6l 6s egYmdsr6l. A

lelkigyakorlat v6g6n haza sem akar-

tunk menni, olyan j6 volt a ttrrsasig.

Molndr Tibor: A lelkig1'akorlat fo-

galma sztrmomra teljesen ismeretlen

volt. Egyik nap barltom felaiinlotta
egy ilyen 6lm6nY meg616s6nek le-

het6s6g6t. Kezdetben k€telkedtem a

pozr1v v6gkifeiletben, mivel a vall6-

somat tekintve reformdrus vagYok.

Mdr az elei€n biztositottak, hogY

semmilyen megktilonboztet6s nem

fog 6rni. Egy katolikus koll6giumban
voltunk. A lelkigyakorlat c6lja az

volt, hogy megismeritik onmagunkat,

egym6st 6s csoporton behll is tud-
junk viselkedni. Ebben sokat segitet-

tek a tesztek is. Jobban kinyiltunk.

J6lestek az 6szinte beszdlget6sek'

Mindenkinek merem aiinlani, mivel

mindenkit szeretettel fogadtak.

Magdi n1ni: Fiataliaink sajnos e16g

sok id6t toltenek a rcIet4zi6 €s a
komputer eI6tt. Ezen a h6n-696n sen-

kinek sem hilnyzott a t6v6. Fontos-

nak €rzem, hogY kereszt6nY csalldi
6letre nevelitik fiataljainkat. A m6dia

ebben nem Pafinertink. -\'1i az igazi,

heiyes onszeretetre szeretn6nk fel-
hivni a figyelmriket.

Ortutay Csaba: -\ leikigYakorlat
el5tt nem voitam tisztdban nftgam-

mal. Lz alatt a par nap alatt nemcsak

magamat, hanem mdsokat is (job-

ban) megismertem. A lelkigyakorla-
ton legjobban a besz€lget6sek tet-

szettek. Az eg,vtk alkalommal onma-

gunkat 6s misokat kellett jeilemezni.

Itt sok mindent tanultam. Megta-

nultam a helves onkritiklt is. Vissza-

gondolva: eg€sz i6 r'olt. Amikor el-

mentem, nem gondoltam, hogY ilYen

6rdekes. Javaslom mindenkinek,
hogy ha tud. menjen el lelkigyakor-
latral

Viszocki Dani: Rengeteget tanlll-
tunkl Jdtszva. Onmagunkr6l 6s egy-

m6sr61. Nagt'on i6 volt .!,ndris atya-

val 6s egymissal besz6lgetni. Megle-

p6dtem, milyen i6l tud egy csoport
egyilttmfikodnl. Bdrmikor szivesen

elmenn6k irjb61.

Sass Gibor: A lelkigvakorlat sztr-

momra is ismeretlen volt. En is refor-

mdtus vagyok. Baritom, aki felhivta

t6 a figyelmemet, eimondta, bitran
elkisdrhetem, felt6ve, ha van hozz6

kedvem. Mivel olYan egY6nis6g va-

gyok, aki nyitott, belementem a

dologba. K€sdbb kidertilt: meg6rte'

MAr az elei6n elnyerte a tetszesemet,

hisz kedves, j6indulatir emberek for-

dultek bizalommal fel6m. Mervado

szerepet tdltott be Andrds atya, aki
pszichol6giai vdgzetts€ge r6v6n jobb

attekintCst tanirsitott probl6mlink
ir6nt. Bltran elmondhattuk gond-

jainkat. Szavaink meg€rtf ft11re talil-
tak. Megszabadultr-ink terheinkt5l.



Jobban tudunk emberllrsaink fel6
fordulni. Minclen 61m6ny ieirni nem
lehet.

Higgy6tek el, meg6ri eimennil
Magdi n6ni: Ahhoz, hogy ielkiek-

ben tolt6dhesstink, sztiks6giink volt
resri raplalekra is. Indulas el6tt hlrom
nappal J6ska, a f6rjem a Szentirlst a

csodilatos keny6rszaporitS,sntrl nyi-
totta ki. Szeme a ,,Ti adjatok enni ne-
kik" (Lk. 9, 13) sorokra esett. Est6re
kapott egy sms-t, hogy mi gondos-
kodjunk az ellAttrsr6l 6s szak1csn6-
16l. Ezt" boldogan meg is tettlik. Papp
Boske n6ni 6s Romln Erzsike n6ni
rogton igent mondtak, hogy viilalj1Lk
a f6z€st, mindenki orom6re.

A lelkigyakorlat alatt a legnagyobb
6lm6nyem az volt, hogy ki tudtr-rnk
egymdssal engesztel5dni. Bocsdnatot
tudtunk k6rni 6s meg tr,rdtunk bocsl-
tani egymisnak. Maradand6ak lesz-
nek azok a tort6netek, amelyekben
egyesek istenelmenyeket 6lhenek 6t.

Ezek nagy kegyelmek, ktilonosen
azoknak, akik kaptik. Bizonyit6k,
hogy v6gig vehink volt azrJr.

Opanaszjr-rk Katalin: A lelkigyakor-
lat szdmomra nagy megkonnyebbii-
l6st hozott. Megnyr-rgodtam. Megis-
mefiem m6sokat. A v€g6n m6r nem
vdgytam hazl. Nagyszer[i 6hn€ny
volt. Ajlnlom mindenkinek!

Balikina Annabella: A lelkigyakor-
lat alatt rnegismertem belsS 6nemet
6s a koriilottem l6v5 embereket.
Megnyiltam a villg fe16. Most fel-
trcliil6st es hlliit 6rzek

Gulyds Attila: A mi lelkigyakorla-
tunk. Megszeryezttik, 6s j6l siilt el. J6
6rz6s volt otr lenni mert nemcsak
tani-r1tr-rnk, hanem j6I is sz6rakoz-
tr-rnk. M6g a jdtlkok alatt is ismer-
kedttlnk 6s lpoltuk az eddig rnegl6-
v6 bardtsigot. Sok irj dolgot tudtunk
rneg egymisr6l. Uj 6rz6seket ismer-
tem meg. J6 volt. Aj6nlom mindenki-
nek! Meg€rte, hogy elmennink.

Magdi n6ni: Orom voit a lelkigya-
korlat v6g6n,vas|rnap d6lutdn a sok
boldog arcot l6tni. Kivirultunk. Fel-
szabadultunk. Viddmak 6s megbo-
csit6ak lettrink. ehEnydirs h6tv€ge
volt.

Szercl/.rn, a hittan6rln orom volt
6jra talitlkc>zni. F61 sz6b6I 6s mozdn-
1atb6i is 6rtetttik egymlst. Azokat az
6lm6nyeket kozosen 6ltiik 1t. Tu-
dunk szeretetet sugerozni egymds
fe16 €s befogadni. A legkivil6bb

adomdny a szeretet. Az volt a c6lom.
hogy ezt megtapasztaljuk, hogy sze-
retetkozoss6gg6 vdljunk.

J6zus mondja: ,,41161 tudjlk majd
meg r6latok, hogy ^ tanitvanyalm
vagtl.ok, hogy szeretettel vagytok
egymds ir6nt." (fn. 14.35)

Most nagy oromot €s hitlit 6rzr.ink.
SzeretnCnk koszdnetet mondani

minden segit6nknek. Babliy Andrls
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aty6nak, H6di Mikl6snak (Mikinek),
Istvdny Andre6nak, Perduk Ter€zk€-
nek, Papp Boske n6ninek 6s Romdn
Erzsike n6ninek, valamint a radvdnci
domonkos nSvdreknek. K6rjiik a J6
Isten eldasar munkfjukra is!

Magdi n€ni (Berczik Magclolna)
es a csapi hittanosole
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A feltarnadisijelk€p
Karpftali6rn

A 2004 dec. 5-i sikertelen n1pszavazis ut6n a zamircli egyhitzkozs€gi
k6pvisel6testtilet €s a polgfui korok hrisvCtvasirnap elinditottak egy fclti-
maddsi jelk6pet, amely v6gigjArja a K6rpdt-medence magyarlakta vid6keit.
L feltdmadlsi jelk6p, melyre rizeneteket tartalmaz6 szalagokat kotottek
minden lllomdsin, eddig Burgenland (Ausztria), Felvid6k (Szlovdkia), D6i-
vid6k (Szerbia-Montenegr6) €s Magyarcrsztg nagyobb telepiil6seit jdrta
be, majd iprilis 27-€n, szerdSn d6lel6n Heidelsperger Istvdn m|t€szalkai
pl€binos atya j6vo\titb6l a tiszabecsi hat/arra Erkezett. Nevetlenben aznap
d6lutdn, NagyszSl5sdn pedig m6snap, lprilis 28-in az esti szentmise utin
volt a jelk6p fogaditsa a misszi6 kozpontjfban. A jelk6pre feikoton6k a

sz6l6sihivek szalagjdt is, melyen ez a felirat 611: ,,Magyarok Nagyasszonya!
Konyorogj K6r pdtaljil€rt. 6s a Ferences Misszi66r't ! "

A. zardndoklat. tervezett irwonala kb. 2000 km, a c6l pedig a csiksomly6i
piinkosdi bfrcsfi, ahol az utols6 szalagot Jakubinyi €rsek irr fogja r/akotni,
majd pedig felajAnlja a zarlndoklatot 6s a magyarsigot a Sz(izanydnzrk.

A k6pen lithat6, mennyi szalagot kotottek n-r6r eddig rs ri, a jegyz6-
kdnlw is alr6l tanriskodik, hogy a szervezdk legmer6szebb llmait is fe1ti1-

mfilta ennek a nem kis anyagi 6s idSbeli Lldozattal jAr6 szervez6snek a

fogadtattrsa 6s eredm6nye. Ezt a zarindoklatot hagyorndnnyi is szeretndk
tenni a jov6ben.

Lengyel Donat OFM
neuetlenfalui plAbAnos

1



-10 Ui Hajtds

Habemus papam!
2OO5. dprilis 19-6n, bdtfdn d'6lutda keadssel 18 6ro el6ttfebdrfiist

szdllt fel a Sixtus-kdpolna' tetei€n elheljtezett kdrndnybdl Ez csak art
jetentbette: Van pdpdnkl Megaan az fij pdpa! Na de iljten glorsan?
Ildttxa tdaed€s uan a d.ologbaq hiszen az izgatott tudtisit6k qz el6z6
kdt fekete fristcit is felcdrnek u€Itdk egit dara'big. Azutdn megszdlaltak
a. barangok, s akkor egj,t€rtebniiad adlt: ua'kibaq sikeres aolt q' adlasz-
tds, OJRA VAN PAPANI<! A Szent P€ter t€r akkor mdr tdmae uolt izga'
tott, hangosan kiabdl6 emberekkel Vagj,t bdromnegyed 6rq' milua
IEpett ki ctz Apostoli Palota erkd$tdre Jorge Med'ina Esteuez cbilei
bfuoros, 6s ballbat6 drcimmel a' bangidban ielentette be az duszciza-
dok alatt kialakult szdueget, melyben mindig megdjul az eg1'Itd'z

6rdme: ,,Annuntio aobi.s gaudiurn ,nagnum: habemus papan{ Nagy
6r6ruet birdetek nektek: aan pdpdnk!" Maid a pdpa neudnek bejelen-
tdse kduetkezett: Josepb Ra.tzinger btboros, aki a XVI. Benedek neuet
aette fel Az erkdljten megiel.ent az fij pdpa, aki a II. Jdnos Pdl pdpdt<1l
tnegszokott rnozd.ulattal" kitdrt karral 6s mosolj,togaa iidxrizijlte az
dsszegttik szd.zezernyi embert, drdmteti kiabdl'ds ds tapsuibar fo-
gadta 6t, 6s a. sok ember, sziudben mdg a II. Jdnos Pd'l pdpa eluesztdse
miani.fdjdalomma.l d.e az fij pdpafeletti nagjt drdmmel iitntepehe 6t.
Ndbdny percnyi drdmteli egyiitt-iinneplEs utdn az fij pdpa ezeket a
szaaet mondta az 6s szegyiilteknek:

,,Kedues testudrek! A ncrgy pdpq, II. Jdnos Pdl utdn a bfuorosok en-

gem adlasztottak rueg az Or szdlfjdnek egjtszerfi ds aldzatos mun'
kdsdt. Az a. tdny aiga'szta'l engetn, bogi,t az Or csekdljt eszkciztikkel is
tud ruunkdlkod.ni ds dn mindenekeldtt o' ti imditokra bfzotn rnagamat.
,4 feltdma.d.t Or cirdmdben, ds az 6 dnand6 segitsdg€ben bizakodaa
balad.junk el6re, Az Or segtt maid benniinket ds az 6 Legszentebb
Edesanjtja, Mdria a mi old'alunkonfog dllni, Kdsziindtn".

Ezutd.n kiiaetkezett az Ilrbi et Orbi dldds, a pdpe dlddsa a Ydrosnak
(R6mdnak) ds a uikignqk. A tdren dsszegjt{ilt tiimeg €s szerte az egy-

lcdz pedi.g toudbb iinnepelt: aan pdpdnk, tta'n atydnk, dl az egyl1fi71

,,OTYAN VOLT A IIANGULAT, MINT EGY STADIANBL\''

Masnap kaptam ezt az e-mail-le- r-izletek bez6nak,6s a rulajdonosok is

uelet ualakitdl, aki az olasz teueben rohantak oda. Azttrn. amikor a koz-
nezte az aznap este tcnienteket. ponti erk6lyen v6gre megmozdult a

fuggony, akkor megint hangos tivol-

,,Irt6 klassz hangulat volt tegnap. t6s hangzott fel a t6ren. ami tomve

Amikor felszlilt a feh6r fust, akkor volt emberekkel.
egyb6l mindenki eikezdett r.innepel- Amikor v6gre elhangzott, hogy ki
ni, pedig m6g nem is harangoztak, az 6j p|pa, m6g hangosabb lett az

ez€rt egy kicsit bizonltalanul ortiltek. orditds 6s ujjongis.
A t6ren mindenki klablit, az olasz Szerintem Ratzinger biboros egyAl-

kozvetit5k meg egyre lelkesebben talln nem szimiton rfL, hogy 5t fog-

orditottak, hogy: ,,igen, ez feh6rl jitk megvllasztani. mert ma mondta
igen, 6n is annak l/atoml Ez feh6rlll" is, hogy" neki is meglepet6s volt. Is-

Amikor pedig megsz6lak a haraog, merem 6t vaiamennyire egy ideje a

akkora iivolt6s lett a t6ren, hogy az vatiktrni megnyilatkozlsai alap16n,6s

egyik kozvetitS azt mondta, hogy elk6pzelhetetlen, hogy aktrr valami-

olyan a hangulat, mint egy stadion- lyen fog6sb6l nem mondana igazat^

ban. Att6l fogva folyamatos ordites Ha szinitott volna 16, akkor inkfbb
voltkb. hdromnegyed6rAnkeresztul, hallgatna a t6m6r61. A temet6sen

az emberek rohantak a teffe, a kozeli mondott pr€dikiici.6itban sem mond-

tr volna, hogy kerjuk Istent. lrogy
adjon ez utdn a nagy pApa Lltan egy
mdsik nagyszer(r pipit nekunk."

Mt Enznrt A vIrAG?

Tal6n megk€rdezheti t5lem valaki
olvasds kozben: hogy merem leirni,
mit €rzett szerintem a tomeg, mi{

€rzett a vildg, honnan tlldhatom 6n
emberek milli6inak az €rz6seit? On-
nan tudom, hogy most szinte az

eg€sz vilAg ugyanazt €rezte €s €rzi,
6s a legkiilonbozSbb emberekt5l hal-
lom ugyanazon €rz€.sek megfogal-
mazlsit. Ezekben a nagy napokban
az emberislg nagy r6sze taltrlkozott
fiLjdalmliban €s orom6ben, 6s nem
csak a katolikusok, m6g csak nem is

kizitr6Iag a kercsztlnyek. .\z elm[rlt
h6napban tort6ntek embers6giink
legm6ly6t 6rintett6k meg - minden-
kivel megtort6nt, aki hagYta, hogY

megtort6njen vele.
Az allbbr cikk, mely a Vatikdni R1-

di6 honlapjAn 6s a Magyar Kvrir
oldalain jelent meg, szint6n sok em-

ber €rz6seit fogalmazza meg, sok

ember- €rz€seib 51, gondolataib6l szti-
letett:

Az Aeosrotr PArorA ABLARA

XVL Benedek pitpa eddig minden
nyilvdnos tev6kenys€ge so16n



mind homililiban, mind a ktllonf6le
kihallgatdsok alkalmlval - utalt II.
J6nos P1l tobb mint 26 €ven 6t folY'
tatott peteri szolgLlatdra, tanitasara'
Ezt tette mdjus 1-j€n, vaslrnap d€|-

ben is, amikor ism€t kinyilt az Apos-
toli Palota egy h6nappal ezel6tt be-
zirt ablaka. Orazio Petrosillo Vati-

k5.n-szak€rt6, az Ii Messaggero cimff
olasz napilapban ezekkel a szavakkal
foglalta ossze az idei, r6mai lprilis-
nak az eg€sz vil6g 6ltal meg6lt ese-

m€nyeit:

,,Az ismet kinyilo ablak a busu€ti
orom izere emlekeztet. Amikor csuk'
ua maradt, egt lassan kialuo papasag
nag)pemek't jelezte. Most pedig ezen
a uasdrnaPon ismdt a meguiul6 elet

jelk€pe lett. A tulsagosan keues id1,

aruely a bdn szeretett papa tauozd'sa

feletti fajdalorn es az uj, azonnal
ftrcgszeretett papa megualasztasaert
ual6 orom kozdtt eltelt, olyan, ntintba
sefiend termeszetes erzdseinket. Nem
lebet egt ,,atyAt" harom b2t alatt el-

.felejteni. Es ualoban, soba senki nem

fogja elfelejteni II. Jd.nos Palt. Az egt'
baz azonban nem. maradbat latbato
uezetf nelkul.l, es ez a gyors utodua-
lasztds arc5l az igazsdgrol tanus-
kodik, bogy az emberek, a PaPAk
szolgaljak Krisztus egtbdzat, netn
pedig ford,itua.

Legutoljara md.rcius 30-an nyilt ki
az ablak, a szerdai kiballgatas alkal-
maual, am.ikor IL Janos Pal" PAPa,
nem tor6d.ue azzal, bogjt elSzdleg

busudt uasdrnap nem sikerillt elmon-
dania az Urbi et Orbi dldast, ism€t

megielent, bogt koszdntse a teren
osszeglttlheket, de ez alkalornmal sem

tudott. megszdlalni. Talan €rezte,
hogyt ez uolt az u.Ioko szemt6l szembe
ualo talalkozas bfueiuel.

Hosszti keresrtu{a Aprilis 2-an este

zaru.lt le, a kilenc napos gtasz pedig
a konklaueig, APrilLs 18-ig turtofi,

Gondot okozott a Jebdr ftist
A feh6r ftist a biborosoknak nagY

fejtor6st jelentett a konkl6v6 v6g6n.
Ezt nyilatkozta Tarcisio Bertone bi-
boros, Genova 6rseke egy interj6-
ban. A fekete fusttel nem volt sem-

mi gond, a feh6r fusth6z va16 aoYag

azonban nagyon nehezen gyulladt
meg. V6gul er6s szag kezdett ter-
jengeni a Sixtus-kepoIntrban, ame-
lyet talAn m6g a fresk6k is megsiny-
lettek - rnondta agg6dva a biboros.

amit bamarosan kciuetett a. ,,papasag

feltamadasa": aprilis 19-dn Josepb
Ratzinger biboros megualasztasd'ual
kezdetdt uette a.z fii p1teri szolgalat.
XW. Benedek, akkor meg Ratzinger
bfuoros, mdr a temetesi szerta'rtA'son

utalt az egesz uilagon jol ismefi ab-
lakra, amelyb6l nem' tekint le tdbb1 II.

Janos Pd.l, biszen dld'asat mdr az
Atya bazanak m.ennyei ablakabol
adja hipeire."

Mt rdnrEnr A KoNKTAwN?

A biborosok a konkldv6 el5tt eskut

tettek arr61, hogy titokban tafianak
mindent, ami a konkllvd alatt el-
hangzott, bele6rtve a vtrlaszttrsi for-
dul6k eredm6nyeit. A titoktafiesi k6-
telezetts6get egyedtil az ti pipa old-
hatja fe1.

Amit a konkldv6 el6irAsai alaPiln
m6gis tudhatunk: a konklivE mdso-
dik napjdn a 115 biboros dont6 tobb-
s6ge, t6bb mint k6tharmada szava-

zott Joseph Ratzinger biborosra, hi-
szen ennyi szav azat kell a megvllasz-
tAshoz. EzutLn Martinez Somalo
camerlengo biboros - aki a sz6kure-

sed6s idej6n a vatikdni tigyeket ir6-

nyitotta - megk6rdezte 6t-: ,,elfoga-
dod-e a p6teri szolg6latot?" A pontos
pdrbesz6det nem ismerjtik, csak azt

tudhatjuk, hogy Ratzinger biboros ki-
mondta ezt a sz6t: ,,accepto - elfo-
gadom". Ebben a pillanatban v6lt a

katolikus egyh|z pdpditvd annak tei-
jes jogkor6vel, ebben a pillanatban
kertik vdlldra a p6teri hivatal minden
felel6ss6ge, terhe 6s orome. A beik-
tatasi szefiart6s csupin l6w6nyoss6

tette ezt.
Lz ,,elfogadom" kimonddsa ut6n

beoltoztett6k az ti pdp6t feh6r re-

verendlba, majd a biborosok enge-

delmess6get fogadtak neki. Azok is,

akik nem ri szavaztak; az eryhazban
nincs kormdnyz6 pirt 6s ellenz6k' A
Szentl6lek dont6s6t minden biboros
el kell, hogy fogadja.

Ezurdn jelent meg az APostoli Pa-

lota erk61y6n az ti p6pa, €s el6szor
talllkozott a Szent P6ter t6ren ossze-

gyf lt soknemzetislg(r tOmeggel, akik
most mdr osszes hiv6t k6pviselt6k.

A116l, hogy a megvlIasztis el6n mi

iatsz6dott le benne, arc61 n;tga a pi-
pa besz€lt a n6met hivekncli, akiket
a beiktatdsa utdni napon fbgadott a

Vatikdnban:

11

,,Wojtyla p6pa ism6telten
megakaddlyozta, hogY JosePh

Ratzi{rger visszatC{en
N€metorszigba"

Joaquin Nauarro-Valls, szentszdki

szduiuS, XW. Benedek Pd'Pa megud'-

lasztd.sa utdn ad.ott interjiljdban
trffisan a kouetkezdket mondta:

,)xtojtyla pdpa isnxerchen megaka-
d.dlyozta, bogy JosePb Ratzinger
uisszat1(en N1nxetorsz-Agba. " A Hit'
tani KongregaciS prefektusa ugyon-
is tdbb fzben is kerte, bogt uisszq'

uonulbasson, de II.Janos PAI PdPu
soba nem egyezett bele, hogyt meg-

udljon a .fontos uatikani. dikaszt4ri-
um uezetds€tdl.

,,Ahogy a s'zavazdsok meneLe las-

sank6nt villgossd tette el6ttem, hogy
r6m fog lesfijtani a nyaktil6, eg€szen

rosszul €reztem magam. Azt hitterrr,

hogy bevegeztem Cletmfivemet, 6s

most m6r napjaim b€k€s IezAtAstrban

rem6nykedhetem. M6ly belsS meg-
gy6z6d€sb6l igy sz6ltam az lJrhoz'
Ne tedd ezt velem! Vannak itt fiata-

labbak 6s jobbak, akik eg6szen mds

iendlilettel 6s eg6szen mds er5vel
vlilalhatnlk fel ezt a nagy feladatot.

Ekkor egy kis lev6l nagyon meg-

6rintett engem, amelyet egyik tesw6-'
rem irt a biborosi kol16giumb6i. Arra

eml6keztetett, hogy a I1. Jinos Pii€rt
bemutatott szentmis6n a pr€dikitci6t
az evang€Iium egy szavtrb6I vezet-

tem le, amelyet azlJr a Geneziteti-t6
partjan P€terhez int1zett: Kovess

engem! Felmutattam, hogY Karol
\Tojtyla mindig 6ira €s irjra megkapta

az lJrt6l ezt a felsz6litdst, 6s mindig
6jra meg nira tj feladatok jutottak

oszttrlyr€sz€tii, €s egyszerfen ezt kel-
lett mondania: Igen, 6n kovetlek t6-

ged, akkor is, ha oda vezetsz, ahov6
nem akaroml Testv6rem ezt ifta ne-

kem: Ha most azt rJr azr. mondani
neked: ,,Kovess engem!", akkor 6n

arra eml6keztetlek t6ged, amit pr6di-
k6lt11. Ne k6slekedjl L6gy engedel-

mes, ahogyan te azt a oagY haza-

koltozon pitpiLr6l rnondtad!
Ez sziven taldlt engern. Az lJr ttiai

nem k6nyelmesek, azonban mi nem

is a k6nye1em6rt, hanem valami
nagy€rt, valami i66fi lettLink megte-

remtve. igy v6gtil semmi mis nem

maradt szimomra, mint igent mon-
dani,. Az0rban bizom,6s bennetek is
bizom, kedves bardtarYn."

Ui J{ajtds
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,,MI IS IGENT MONDUNK RAD!''
A L' Osservatore Roman6nak, a

YatikAn hivatalos lapilnak ktilonki-
adlsa f€l 6r6va1 azutS.n jelent meg,
hogy az uj pApa kil6pen az Apostoli
Palota erk6ly6re. Nemsokdra mir
osztogatni is kezdt€k a meg mindig
unnepl5, izgatott tbmeg kdzott. A
kr-ilonkiad6s egyetlen laplin az (ti

pApa k€pe llthat 6, amint kitdrl karral
tldvozli az 5t logado tomeget. A k6p
felett a pipa megvdlaszttrsit bejelen-
t6 sz6veg taliihat6, latinul: ,,Yan pi'
pdnk, Joseph Ratzinger, aki a XVL
Benedek nevet vette fel." A k6p alatt
pedig ez a sz6veg trII:

,,Aftlttik a Nagtpentek szomorusagat,
sirtunk,
aruanak ereztilk m.agu,nkat eg/
olyan Atya tniatt, aki egeszen felal-
dozta magat Krisztusefi €s az
Egtbazadrt.
Imddkoztunk,
Vartunk.
Konyorogue kdrtr,ik J2zus S zent Szfu€t.

Es in'te, a.z Ur Sz[udnek legrejtettebb
mdlydbdl nekri.nk ajandekozza Pdter
Utocldt.

Nem uagyunle mar egtechil.
Velilnk uan Pdter.

A hajo ujrafelueszi az iritnYt,
a jaras fijra atueszi a uandor rit'
musdL
Kdszonjuk, Szentatya, bogY azt
m.ond.tad: ,,igen".
Mi is ,,igen"-t mondunk Rad. Fenn-
tafias n€lkril es szeretettel."

Es mn szoLNAK A FTATALuT<?

Bizonyira sokakban felmerult a

k6rd6s: mit sz6lnak a fiatalok? Annyi-
ra szerett6k, tisztelt6k II. Jdnos Pdl

p6p6t, annyira rajongtak 6fie. Va,on
el tudjdk-e fogadni az 5 trt6ddt, aki
nem olyan, mint 6, meil nem is lehet
olyan? Hiszen eml6ksztink a hatal'
mas ujjongisra, amivel fiatalok to-
megei fogadtdk 6let6ben az eg€sz

viligon, 6s eml6ksztink a II. Jinos
Pitl pipa halitla 6s temet€se kortlli
napokra, milyen tdmegben vfuasz'
tottak 6s imildkoztak 6rte a fiatalok
is. El tudnak fogadni ezek ut6n
egy2ital6n egy mlsik p6p6t, mint sa-

jltiLr.kar.?

Azt hiszem, II. Jinos Pll pdpa

btiszke lehet a nevel6s6re, €s az

Atyai hdz ablakitb6l nagy orommel

szemleli iiataljait, akrk a legiontosab-
bat 6rtett6k meg tanitislb6l. Nem
csak 6ljenezt6k 5t. hanem megtanul-
tlk t6le a legfontosabbat: a minden-
kit elfogad6 szeretete:. ,\169 nem
+,,A+A\- t,i ^- i,: ^;^^ de mAf eZZeI atuul4A) Nr 42 ul PaPa- \

transzparenssel vdrtdk :::egjelen6set
a Szent P6ter t6ren: . \e f€ij. a fiata-
lok veled vannakl"

A Magyar Kurir hiraiisa szerint a
fiatalok rem61ik, hogr- \\1. Benedek
p6pa m6lt6 ut6da lesz az trlraluk h6n
szereretr IL JSnos P1' czpanak. Biz-
nak benne, hogy fol''-etia az elSde
itltal megkezdett utai. \agr- ltntlttut
volt rijuk Ratzinger ciborosnak a

S7enr2lv2 remet6sFn .-.--ndoit besz€-

de 6s az utols6 gr 2sz::::€n elhang-
zott homiliaja, amelr-bea hattrrozot-
tan kijeiolte az egrl.'-z ':tiit a rela-
tivizmus lltai uralt :1r-.adalomban.

,,Ugy gondolom, hogr- ez egy-hlznak
olyan emberte van ..2;^sige. mint 6"

- v6lekedik egy r6mai ::a:alember. A
del-amelikaiak is b:z:rcinak: nagy
p6p6t viiasztottak. .Ra.z:rger? - k6r-
dezte egy hirsz6-'-es argol liny. -
Nagy papa lesz. h:sz=: r,diuk, mi-
lyen kdzel ellt IL JIi:r,. P61hoz." A
pipAnak irt e-maiiek:e:-r - k6t naP
alatt 60 ezer uzenet €rsezeit - a fiata-
lok aztkivinjik: nr-erre :iieg szivr-iket,

amely m6g nagy eidcte eh'eszt6s66rt
blnk6dik.

A fiatalok Kolnber. :z iijiisdgi vi-
llgtalilkoz6n talilkoz;t;:tak ism6t a
p2ry6va1.

A pApe MITDET'KIE

Huszonhat 6ve szin:e :cr:neszeles-
se vdlt szdmLtnkra. hog-r' ' .'i''.,L unn

IL Jdnos PAI pipa.llegszc^r:k. liogy
biztos erkolcsi irtmuratisi r-lrhatunk
t6le az emberi m61t6s6g. a politika 6s

a vilig egy6b esem€nr-eit iiiet5en.
Minden fdjdalomra, rgazsigralansigra
felernelte a szavAt, mindig szeretemel.

de megalkuvas nelktil. nem torSdve

azzal, hogy t6maddsok is 6rik - ol1'
kor sajdt hiveit61. Bizonydra fdjdalmat

okozott neki, de szeretettel elviselte
ezr i< 6ni\V men 152J--r.rs ugye es az

emberek boldogsiga volt neki a fon-
tos, nem a sajAt n6pszeriis6ge. Es
ta14n 5nn ez5fi vnlr*rr ,,.. ennylre nep-
szer6. Aki pedig nem szerette, lelke
melyErr az is iisztelte: az egyes poli-
tikai, erkolcsi l6p6sekn6l sokszor vir-
t6k a Yatikin nyilatkozatdt a politikr-r-
sok (..a latikdn meg nem ioglalt
1111st" - hangzott el sokszor a hirek-
6en varakozoan). .\ztAn sokszor rog-
ton ki is forgan6k. ki is gr,rnyoltik -
de rn6gis r6ndk. nren m€giscsak va-

larnif6le m€rc6t kezdett jelenteni
mindenki szittLra. ha akarta, ha

nem. A p6pa lassan mindenkiben f'el-

Ebresztett vahn.:it, amit Isten tett a

lelktink m6lrebe. \1€g az eletveszelyt
is vdilaita az rgazstg€rt: tudjuk, l-rogy

1981-ben majdnem a haliiit okoztdk
a mer6nylo loi'esei, Es, ha belegon-
dolunk, igazib6l a merdnylet okozta
betegs6g6t €s haitrIit: az eg€sz €Ie-

t6ben ig6nytelenul eI6. kisportolt,
erSs testalkatir ember nem tofi volna
igy ossze 85 6ves kor6ra. ha nem €rik
azok a lov€sek.

Most. lrogy elvesztetnik 5t. most
6bredttlnk r1, mit jelentett nekiink.
Es most dobbentunk rd. mit jelentett

a vilS.gnak. Ta1ln senki nem is sej-

tette, milyen 6ridsi hat6ssal volt a

vil1.gra. Mdr haldokl lslnak napjaiban
is lehetett sejteni, de a viltozis, amit
hozott, az 61 pipa n-regv6lasztfsakor
volt igaztrn €rezhet5. Amikor a pdpa
haldoklott, a vrlAg egv pillanatra szin-
te visszafojtotta a l6legzet6t. Lengyel-
orszS.gban ezekben a napokban soha

nem litott m6don visszaesett a bii-
noz6s. A m6di6k nagy r€sze is tisz-
telertel 6s r6szv6ttel figyelte halfl-
tustrjit. Muzr-r1m6nok €s zsid6k gyfil-
tek ossze 6rte imddkozni. Amikor
pedig megvllasztottdk XVI. Benede-
ket, dobbenten vettem €szre az 6n-
k6ntelen ,,elsz61lsokat": a n6met t6ve
pl. igy jelentette be a hirt: ,,a vllignak
ttj pep6la vat-i!" Nem ,,a katolikus egy-
hdznak", hanem ,,a villgnak". Tdbb
m6s felekezetii kereszt€nyr5l tudok,
aki orommel rijsigolta mlisoknak:

,,Yan pitpinkl Ui pipink van!" Mivel
nyerte meg a pipa igY a viligot, rni-
vel torolt el. €vsz/azados f'eszults6ge-

ket, mit5l 6rzik rnagr-rk6nak m6r netn
csak IL Jdnos P61t, hanem ut6dait is a

nem katolikr;s kereszt6nyek, a nem
kereszt6nyek 6s a nem hivSk is?

ui J{aj ta s
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nunket az igazsdgossdg 6s a b6ke
osv6nye fel6. Ebben az 6fielemben
vilik II. J6nos Pil val6di orokos6v6
6s ut6d1 6" - nyilatkozta m€g Jack
Bemporad rabbi.

,,A zsid6 n6p baritilnak tartia az iti
"pipit" - mondta Israel Lau, Tel Aviv
f5rabbija.,,Rem61em, imidkozom
az€rL, 6s kiv6nom, hogy XVi. Bene-

dek II. Jdnos P6l nyomtrba l6phessen '

a zsid6 n6ppel ipoh i6 kapcsolatban
€s bardtsigban az eg1sz vii6gon, €s

ktilonosen Izr aelb en."

A fdrabbi egy tavalyt szimP6ziu-
mon talllkozott Ratzinger biborossal
New York-ban, ahol a biboros volt az

els6, aki besz6d6ben elit6lte a zsid6k
elleni gyiiloletet.

A BnNnonx NEv
Lz els6 dltallnos kihallgadson,

2005. 6prilis 27-€n X\ril. Benedek
pApa igy nyilatkozott n€vvLlaszttr'
sir6I: Az6rt vette fel a XVI. Benedek
nevet, mert ossze akaria kaPcsolni
szolgllatdt XV. Benedek pirydlval,
aki az els6 viidghlborir idej6n vezette

az egyhdzat.,,A b6ke b6tor 6s hiteles

pr6f€titja volt 6s rendithetetlen b6-

torsiggal torekedett el5szor a hitbott
dr6mAj6nak e1kerul6s6re, majd pedig
sirlyos kovetkezm6nyeinek enyhit6-
s6re, Nyomdokain haladva kivinom
szolgllatomat a kiengesztel6d6s 6s a

minden ember 6s n6P kozotti ossz-

hang 6rdek6be dllitani, m6lyen meg-

gy6z6dve arr6l, hogy a b6ke kincse

rnindenekel6tt Isten aiind€ka. Tor€'
keny 6s 6n6kes aiind€k, amelY6rt

foh6szkodni kel1, 6s ameiYet naP

mint nap mindenki hozztriLtultrstval
kell megval6sitani."

A Benedek n6v felid€zr m6g Nur-
siai Szent Benedeknek, Eur6pa egyik
v6d5szentj6nek rendkivtili alaki6t'.

,Az litala alapitott benc6s rend fo-
kozatos elterjed6se 6ri6si hatfst gya-

koro\t az eg6sz foldr6szefl ^ 
keresz-

tenys6g elteried6s6re. Szent Benedek
ez€rt nagy tiszteletnek orvend N6-

metorczagban, 6s kulonosen Baior-

orszlgban, sztil6foldemen. AlapvetS
vonatkozdsi Pontot jelent Eur6Pa

egys6ge szdmtrra 6s er6teljes utalis a
foldr6sz kultirrijdnak €s civiliz*ci6ii-
nak kereszt6ny gyokereire, amelyek-
16l nem mondhatunk le. Ismerjtik azt

a figyelmeztet€st, amelyet regulftla
szerzeteseinek hagyott oroks6gbe a

nyugati monachizmusnak ez az

Atyja: ,,Semmit se helyezzetek Krisz-

tus el6bel"
P6ter ut6dak6nt megkezden szol-

galatom elej6n Szent Benedek segit-

s6g6t k6rem, hogy szilirdan megtart-

suk Krisztus kozpontisig6t l6nink-
ben. Krisztus 61ljon mindig els6
helyen gondolatainkban €s minden
tev6kenys6gtinkben!"

A nnrcr,qrAs -,,NE rEtlrtnx!"
,,A villgban jelen 16vd rosszt6i nem

az etSszak, hanem a szereret ment-
het megl"

Apriiis 24-€n 10 6rakor kezdSdott a

Szent P6ter t€ren a beikutisi szent-

mise, amelyen magas ra:gu dllami
vezetSk, egyhdzak delegici6i €s hi
v5k sokasdga vett r6sn. -\z olvas-

mlny (ApCseI 4,8-12) €s a szentiecke
(lPCt 5,1-5,10-11) utln latin 6s gorog
nyelven hangzott el az Er-ang€lium

$n2L,1,5-79), ezt kor-ene az 5si Pus-
poki jelv6ny, a palliurn. ralamint a

hal6szgy6rt atadasa. E k€t 6si szim-

b6lum \tadfsa ut6n a idtben val6
engedelmess6g kifejez€s€ril 12-en
jltruhak a Szentatya el€ 5{r6cs6kra
- kozottr.ik a villg minden r1sz€t6l
€tkezett szem6lyek: hirom biboros,
egy ptispok, egy paq, k€t szerzetes

6s - 6j mozzanatkent - r-ildgi szem€-

lyek is; egy hdzaspAr €s egr- nemr€g

megb€rm|lt fiatal.
Szentbesz6d6ben -ril1. Benedek

p6pa felid€zte: a kozelmirltban h6-

rom alkalommal hangzott fel a Min-
denszentek \fiefllaiat tr' J6nos P6l

pdpa temet6s6n; amikor a biborosok
kormenetben vonultak a konkllv6ra;
6s most ezefi az iinnepi szentmis6n.

,,Mindh6rom alkalommal tele I'olt szi-

vunk aggodalommal - mondta a Pi-
pa -,6s m6gis rudruk, hoS'nem va-

g)'unk egyedtil. Aki hisz, soha nincs

egyedtil."
Besz6d6nek tor-dbbi r6sz6ben a

pallium €s a hallszgl{rd szimbolik6-
j6t elemezte, mint oi1-an jelk6peket,

amelyek tanalma PAPai ProgramiAt
fejezl l|

Homilrdjdnak v6g6n a PdPa fel'
td€zte nagy el5dj6nek, II. J6nos P6l-

nak 1978. okt6ber 22-6n mondott
feledhetetien szavatt:,,Ne f6ljetek
ait6t nyitni Kriszrusnakl",,Nincsen-e
vajon mindannyiunkban valamif6le
f6lelem - hogy ha teljesen magunkba
fogadjuk Krisztust, megnyitjuk ma-

,,Yezess rninket, Karol"
Egt rdmai lakos elmenYe: ,,A te-

metes napjAn a Cristoforo Colom-
bo-titon ud.rtam a buszra, aruikor
lanam, bogyt szdmtalan busz balad'
el a megd.ll6 el6n nyiluanualSan a
Vatikd.n iranyd.ba, boglt a Szent
Pdter-ter kornydkdrdl elszdllitsa a
biuek millioit.

Mialan megbatddua fig,,eltem 6s

kdpzeletben kouettenx az cituonalat,
affa lettenx figl,;elmes, bogy nence-

lyik busz digitdlis kijelzdjen, abol a
idrat szdmdt es az utuonalat szok'-tdk 

feltrintetni, a kcjuetkez1 felirat
uolt ld.tbato: ,,Vezess minket, Karol".
Szdmomra, meg ba tauol is uoltam
abban a pillanatban - beuallom -
nagJ)on meghat6 uolt ez a pillanat.
Soba senkiuel nem €reztem nxaganx

jobban kdzossegben, mint azokkal,
akik ezt az egjtszerti szeretet- As hit'
megnyiluanulast kifeieztdk a Szent-

atya ir6tnt."

gr-rnkat sztrmdra -, f61elem, hogy va-

lamit elvihet az 61ettinkb61? Nem

f6ttink-e att61, hogy le kell monda-
nunk valami nagy, egYedi dologr6l,
ami sz€pp6 teheti az 6letunket? Nem
111-e fenn a vesz€|ye annak, hogY

szorongunk 6s szabadsigunkt6l
megfosztva \rezzLik magunkat? Es a
plpa 61ra ezt akarta mondani: nem!

Aki beengedi Krisztust, nem veszit

semmit, semmit, abszolfit semmit,

ami az dletet szabadda, sz6PP6 es

naggyir teszi. Neml Csak ebben a ba-

ritsigban tdruinak ki az €let kapui.
Csak ebben a bar6ts6gban tdrjuk fel
val6jitban az emberi term6szet nagy

k6pess6geit. Csak ebben a bar6tsS'g-

ban tapasztalhatiuk meg azt, ami a

sz€p 6s amt megszabadit. igY, nagY

er6vel 6s meggy6z5d6sse1, egy
hosszir 6let szem6lyes tapasztala-

taib6l kiindulva szeretn€m ma mon-

dani nektek, kedves fiatalok: ne f6l-
jetek Krisztust6l! Nem vesz el t5letek
semmit, hanem mindent nektek ad.

Aki neki adia magltt, megkaPia a

szdzszotosit lgen, nyiss6tok ki, tlr1ir-

tok ki az ait6kat Krisztusnak - 6s

megtallljfttok az tgazi 6letet'"
A hivek konYorg6sei az EgYhiz€r|,

a Szentaty66rt, a Politikusok€rt, a
szenved6k€rt 6s a hivek kozoss€-

g66rt n6mettil, francidul, arabul, ki-
naiul 6s portugilul hangzottak el.

A szentmise v6g6n XVI. Benedek



pap^ a hivek 6ljenz6se 6s tapsa ko-
zepette osztott ildlst

A pApe Es NEunronszAe
Joseph Ratzinger biboros pipitv1t

vAlaszttsa,,nagyon poziliv hatdssal
lehet a n6met egyhtrzra" - v6lte Er-
win Josef -Ender berlini apostoli nun-
cius, Ender 6rsek kifejezte orom6t a

.,szerencs€s dont6s" felett, 6s el-
mondta: szeretne,,olyan reakci6kat
latni Nemetorszigban, amelyek Len-
gy elorsz|gban voltak tapasztalhat6k.
Ratzinger szem6ly6t ott II. Jdnos Pdl
papa legkozelebbi mr-rnkatirsak6nt
tartjak szdmon,6s olyan szemllyt lftt-
nak benne, aki tovdbbviszi ezt az
oroksCget."

Karl Lehmann biboros, a n6met
ptispoki konferencia elnoke ig6retet
tett az frjonnan megvllasztott bajor
sztilet6sff p6p6nak, hogy ,,n6met ha-
ztrja mindenben segits6g6re lesz". A
mainzi ptispok szerencs6snek tartla,
hogy 60 6we1 a II. vildghdborf v6ge
ut/an n6met biborost vllasztottak az
egyhAz 6l6re. ,,Sokan nem gondoltik,
hogy ez megtort6nhet a )C(. szLzadi
N6metorszdgban tort6nt szorny'[i ese-
m6nyek i-rt6n" - mondta. Hozzlf1zte:
.Ezdrt ezt egy jelnek tekintjr-ik, hogy
N€metorsz6g imm6r v6glegesen
visszat6rt a nemzetek villgkoz6ss6-
g6be."

TttAtrcozAs
A NEMET ZARANDOKOKKAI

Beiktatds6nak mdsnapjdn fogadta
XVI. Benedek pipa az unnepsEgre
6rkezett mintegy otezer n6met zardn-
dokot. Az egybegyfilt hivek nagy
oromnrel fogadtAk a pip6t, s besz€-
d6t is tobbszor szakitottdk meg'han-

Hegycsricsot neveznek el II.
Jinos Pi'Ipdp5ir6l

IL Jdnos PZ"1r61 nevezk el az
Appenninek egyik iegmagasabb
csricsdt. A n6vad6si tinneps6gre a
n6hai Szentatya 85. szrilet6s-
napjAn, mdjus 18-dn kenjl sor. Az
elhunyt pipa lelki r,idv66rt Jos6
Sarala Martins biboros, a Szentt6-
avatisi Kongreglci6 prefektusa
mutat be szentmis6t abban a Szent
P6terr6l nevezett kis templomban,
ahol II. Jdnos Pdl pdpa robblzl>en
megdllt imidkozni abrvzz6i sza-
badsiga alatt.

gos tapssal 6s tetszesnyilvinittrssal.
,,Szivb6l koszonom a j6kivAosA-

gokat, a torSd6s €s bardts|g szavait.
6s jeleit, amelyeket N6metorszdg
minden r€sz1b6l igen nagy szLmban
kaptam. Utam kezdet6n, amely egy
olyan szolgllatba vezet, amelyre so-
ha nem gondoltam, €s amelyre - 6gy
hittem - nem lettem teremtve, sze-
momra ez rgen nagy negetSsit6st €s

segits6get jelent. Isten fizesse meg!
A kihallgatls v6g6n t6mogatdst 6s

l>izalmat k6rt: ,,Menjrink egylitt, tarr-
sunk ossze! Bizom segits6getekben.
Arra k6r1ek benneteket, hogy legye-
tek meg6rt6k, ha hibAzn6k, mint
ahogy minden ember htbizni szo-
kott, vagy ha n€ha valami 6rthetetlen
marad, amit a p6pa lelkiismeret6b5l
es az EgyhAz lelkiismeret6bdl kiin-
dulva kell, hogy mondjon vagy te-
gyen. Lzt k6rem, hogy legyetekbiza-
Iommai! Tartsunk ossze, akkor meg-
tatAljuk a helyes utat! 6s k6rjuk

:.MAriAt, az Ur 6desanyjdt, hogy meg-
6rezhessiik az 5 n6i 6s anyai mivoltd-
nak j6s6gdt, mert csak ebben tdrulhat
fel el6tttink Krisztus titkdnak eg6sz
rn6lys6ge. Az Or dldjon meg mind-
annyiotokat!"

XVI. BnNnonrc PAPA ELETRAJza

Joseph Ratzinger 1927'-Apri1is 16-

am Inn-ben. a Passaui Esvhdzmesve..."......-..-+
terr-iletCn. Edesapia a csend6rs69
tisztie voit. r6si baior foldmrives csa-
la-crlsziur;r?zott

Fiatalsiglnak 6veit Traunsteinben
toftoue. A II. vil6ghdborf legutols6
szakaszitban a l€gv ldelmi egys6gek-
hez hittlk be kisegitSnek. K6nyszer-
rei besoroztdk a Hitlerjugendbe,
ahonnan pfu h6nap utdn sikerrilt
megszoknie. Feglver nem volt a ke-
z€ben. Most, p6pivA vlIasztdsakor
megpr6bllt|k ezt felhdnytorgatni,
megk6rdezve, hogy tud igy a zsid6k
szem6be n€zni. Azonban a zsid6k
nagy orommel rldvozolt6k 6t, i61
ismerve nlzetelt 6s az akkori idSket.

1946-t6I 1951-ig ftlozofiat €s teo-
i6gidt tanult a Mr.incheni Egyetemen
6s a Freisingi Filoz6fiai 6s Teol6giai
F5iskolln. 1951. ifinius 29-6n szen-
telt6k pappi, s ezutLn nem sokkai
megkezdte tanlri tev6kenys6g6t.
I953-ban szerezett teol6giai doktori
fokozatot, n6gy esztend6vei k6s6bb
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A nyolcadik n6met p6pa

Joseph Ratzinger a nyolcadik,
n6met foldrdl szArmaz6 pepa,
bajork6nt pedig a negyedik. A
n6metalfdldi Utrechtb6l szirmaz6
\4. Adorjdn kbzel 500 6wei
ezel6tt 6lt, az uto1s6 bajor sz6r-

mazdstr p6pa,IL Viktor pedig 950
6ve rilt a p€teri sz6kben. Bajor
foldon minden el5zetes talligatils
ellen6re meglep6st okozott Joseph
Ratzinger biboros pitpivit" vi-
lasztlsa.

pedig habilitllt fundament6iis teol6-
gi1b6l.

1951-ben Mtinchen-Moosachban
volt kisegitS lelkipisztor, majd 7951-
52-ben Mtinchen-Bogenhausenben
kip16n. I952-t51 I954-ig a Freisingi
Szemin1rinmban volt tandr.

1954-t51 1957-ig a Freisingi FiIoz6-
fiai 6s Teol6giai F6iskolln volt a dog-
matikus 6s a fr-rndamentdlis teoi6gia
docense, majd ugyanitt 1.958-59-ben
rendkivr-ili egyetemi tantu. L959-t61
7963-ig a fundamentllis teol6gia
egyetemi tanLra volt Bonnban. 1962
6s 1,965 kozott a II. Vatikdni Zsrnat
teol6giai szak€rt5jek6nt, peritr,rsak6nt
tev6kenykedett. 1963 €s 1966 kozott
a dogmatika 6s a dogmatort6net pro-
fesszora volt a Mtinsteri Egltemen,
majd ugyanezeket a tLrgyakat tanitot-
ta I966-t611969-ig a Tubingeni Egye-
temen €s 1.969-t5l 1977-ig a Regens-
brrrgi Egyetemen. ahol 1976-77-ben
az egyetem rektorhelyettese voit,

\/I. Pel p6pa 7977. mdrcir"rs 25-6n
mtinchen-freisingi 6rsekk€, s ugyan-
ezen €v jirnir"rs 27-6n biborossd ne-
vezte ki. M6g ebben az €vben a Re-
gensburgi Egyetem diszprofesszora
1ett.

1981. november 25-€n IL Jdnos P61

pipa a Hittani Kongregdci6 prefek-
tvsivd nevezte ki. Ezzel egyidejiileg
a Nemzetkozi, Teol6giai Tandcs €s a

Pdpai Biblikus Tandcs elndke is lett.
1986 6s L992 kozott a Katolikus

EgyhLz Katekizmusdt osszelilit6 plt-
pai bizottsig elndki teend6it is ellir

2002-ben vLlasztottdk meg a

biborosi koll6gir-rm d6k6nj6v d.

XVI. Benedek pdpa 10 nyelven
besz6i, emellett szivesen j|tszik zon-
gor6n is, kedvenc zeneszerz6je
\wolfgang Amadeus Molart.

Ui J{ajtds
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XVI. Bnttnonx eAe,E ntdnnt
NYoMDoKAtN xiuAN lAnNt

XVi. Benedek pipa a megvtrlasz-
t1.sa ut6ni nap reggel6n a Sixtus-
kdpolniiban megtartotta a konkl6v6t
IezAr6 szentmis6t. Pipasiga prog-
ramjit a kovetkez6kben foglalta
ossze: ,,Most, amikor megkezdem
szolgtrIatomat Peter ut6dak6nt, ism6-
telten elhatltozom, hogy el6deim
nyomdokain ldwa €s az egyhln k1t
6vezredes l-ngyomdnya szerint foly-
tatom a II. Vatikdni Zsinat megval6-
sitisit." Els6dleges feladattrnak tekin-
ti tovdbbi a kereszt€nyek egys6g6re
va16 torekv6st, a teol6giai p6rbesz6-
det, az eml6kezet megtisztitS,sdt, a

nem kereszt6nyekkel, nem hiv6kkel
val6 pdrbesz6det. Kr,ilon sz6lt a fiata-
lokhoz, akiket kivdltsdgos kapcsolat
ffizott II. Jdnos Pdlhoz. Megig6rte ne-
kik, hogy r€szt vesz az augusztusban
esed€kes kolni Ifjirsigi Yilitgtalll-
koz6n. Uzenete elejCn tisztelettel
ad6zott e16dj6nek, az /altaIa is ,,nagy
pipinak" nevezett II. Jdnos PiLInak,
aki, mintha mosolyogna rit. €s igy
sz6lna hozzi: ,,Ne f6lj!"

Az 11 pdp|oak megvALaszt1sa ut6nt
els6 ritja IL Jinos Pii pdpa sirllthoz
vezetett, ahol lmltt]/ao m6lyult el.

A pAee KOSZdNTESE

- MINDEN MAGYARI'TAK

Erd6 P6ter biboros a pipavtrlaszrS's

ut6n kodevelet adott ki, melyb6l egy
rdnk is vonatkoz6 r6sa id6ztink: Mi-

kor megv6laszttrsa \tten a pitpa ,,a

sekresty6b6l m1l feh€r reverend6ba
itoltlzve visszat6rr a Sixtusi kdpoln6-
ba 6s helyet foglalt a p6pai sz€ken,
akkor mi, v|Iaszt6 biborosok egymds
ut6n elindultunk h.ozzt, el6be t6r-
delttink 6s megcs6koltuk gyr1rr1j6t.

Ezzel fejeztik ki tiszteletunket 6s en-
gedelmess6gtinket Szent P6ter ut6da
irdnt. Ekkor mondta nekem azokat a

szavakat, mell.ek ktilonleges 6romet
okoztak: Szeretefiel koszontom a. ma-
gltarokat. tuIegdldom 6ket! Adja dt
koszontdsemet minden magltarnak.
Ezriton is szeretettel tolmdcsolom a

Szentatya rizenetCt €s iidiLs6,t az
eg€sz magyarsdg fel6."

XW. Bnnrnonx PAPA (JRNAPJAN

Benrce wAZrK
XVI. Benedek pfrya m5.jus 29-6n,

rJrnapjln r€szt vesz az olaszorszS.gi

Bariban a )OflV. Orszdgos Eucharisz-
tikus Kongresszus lezirisin. Ez lesz
az els6 alkalom, hogy R6mdn kivril
talllkozik a hivekkel 6s pilspokeik-
kel. Ezt az esem6ny't m6g II. Janos
P6,l pipa k6szitette el5. ,,I1. Jdnos Pdl

rem6lte, hogy jelen lehet ezen a nagy
taltrlkoz6n, 6s mi hisszrik, hogy va-
l6ban itt lesz veliink 6s n62 minket
az €gb5l. Am most XW. Benedek
pipa fejezi be az el6dje iital elkez-
dett mfivet" - mondta Francesco Ca-

cucci 6rsek, a Bari-Bitonto egyh6z-
megye f6pisztora.

irta,is a Magyar Kurir,
ualamint a Vatikdni Radi6
h irei alapj dn dss ze a llito t ta :

Pd.pai Zsuzsanna

t{larnarosan elkezdddhet lI. Jfrnos Pal
boldoggtr avatisi pere

XW. Benedek mdjus 13-dn a
Laterani Szent Janos-bazili-
kdban a romai papsaggal ta-
lalkozott. Ekkor jelentette be:

elrendeli el6dje, IL Janos Pal
boldogga auatAsi perdnek
azonnali elindilasal. Az eglt-
hazjog szerint ugyanis erre cjt

6uet kellene uarni. A pApa meg

a uegere sem 6t"t m6ndandoja-
nak, amikor a jelenl6u6kfelall-
tak 6s bosszantarto tapssal
riduozoltek a bejelentdst.
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A rddi6nak €s a televizi6nak ko-
szonhetSen irgy kovethettlik nyomon
az 0j pdpa, XVI. Benedek megvtrlasz-
tisAt, mtnt a vilig legf6bb esem6-
nyeinek egyik€t. R6szletekbe men6-
en tLrgyaltdk a v6l.aszt6s hogyanjdt,
mik6ntj€t, a lehets6ges esElyeseket is
taglaltlk. J6slatokba bocsitkoztak,
konzerwativ 6s liberdlis jelolteket
emlegettek, egysz6val a sa1t6ra jel-
Iemz6 szoklsos m6don zajlott min-
den. Napokon keresztul a villg els6
sz6mi esem6nyeinek szinhelye volt
a Szent P6ter t6r, melynek oszlopai -
feltiln6zetb6l - egy kulcslyukat for-
ml.znak, s ez eszunkbe juttatja a

Szent P6ter apostolnak tett ig6retet:
,,Neked adom a mennyek orsz|ga
kulcsait." Val6ban kulcskCrdds annak
a lelki vezet6nek megvllasztisa, aki-
nek legelsS e16dje - a Bazilika ktip-
tllSban n).Lrgv6 P€ter - a Szikla nevet
viselte.

Kevesebb sz6 esett a megvdlasz-
tand6 P6ter-ut6d evang6liumi hdtte-
r€161, arr61, hogy milyen feladattal
bizta meg 5t J6.zus, mi a kapcsolata
apostoltdrsaival, akiknek €I€re. 6llitta-
tott. A sajto tobbszor utalt a II. vati-
k1,ni zsinatra, annak tanitS,sira, hogy
milyen legyen az egyh1z a mai kor-
ban stb. Most azt n€zzik meg, hogy
nrit mond az egyik legfontosabb zsi-
nati dokumentllm a prJspoki ko116-
gir"rmr6l 6s annak fej€r5\, a pApir6l.

A Lumen gentium (N6pek vil1-
gossdga) kezdetfi hittani konstitirci6
az EgyhAzr6l s261, annak fel6pir6-
s€r51, c6ljdr6l. Az al/bbi rovid iue-
kint6s csak a ptlspokok testtlLlet6nek
fe1€t, a pip6t €rinti.

Az IJr rlgy rendeik ezett, hogy az
rpostolok egyetlen kollegiumot' al-
kossanak, melyhez kapcsol6dik R6-
ma ptispoke, Szent P6ter ut6da. A

Ui J-{ajtd"s

Peter ut6da
vil6g prispokei kezdett5l fogva fenn-
tartottLk a lelki kapcsolatot R6ma
ptlspok6vel; a zsinatok osszehiv6sa,
illetve a hatS.rozatok al6ir5,sa is a 16-
mai ptispokhOz kapcsol6dott. A pr.is-
pdki testrilet tagjivt a felszentel6s
tesz 6s a tagokkal val6 kozoss6g. ,,A
ko116giumnak, vagyis a prispok6k
testtiletdnek csup6n akkor van meg a
maga sajltos tekint6lye, ha hozz1.€r-
tik a r6mai papin, P€ter ut6d6t, a f5t,
akinek primdtusa (elsds6ge), hatalma
csorbitatlanul megmarad az lsszes
plsztorok 6s hivek felett. A r6mai pi-
pl,nak ugyanis riszts6ge folyltan - 5
Krisztus helyettese 6.s az eg€sz egy-
hLz feje - teljes, legfels6bb 6s egye-
temes hatalma van az egyhLzon, €s
ezt mindig szabadon gyakorolhatja.
A ptlspokok rendje viszont, amely az
apostolok koll6giumdnak hely6re 16-

pett a tanitas 6s a lelkip6sztori gon-
doskodds ter6n, s6t amelyben meg-
szakittrs n61kti1 megmarad az apostoli
testtllet, fej6vel, a r6mai p|pdval
egyritt - 6s sohasem e f6 n6lkril -
szint6n hordoz6ja az eg6sz egyhdzra
kiterjedS legf6bb 6s teljes hatalom-
nak; de ezt a hatalmat csak a r6mai
pr-ispdk beleegyez6s6vel gyakorol-
hatja. Lz Or az egy Simont tette meg
az egyhitz sztklljAnak 6s kulcs6r6.nak
(Te P6ter Yagy, azaz k6szikla; neked
adom a mennyek orsztrga kulcsait -
Mt 16,18-19), 6s 6t rendelte eg6sz
nydja p6sztor6nak (Legeltesd b6r6-
nyaimat - Jn 21.,7). Bizonyos azoo-
ban, hogy a P6ternek megadott old6-
kotS hatalom (Amit megkotsz a fol-
don. meg lesz kocve a mennyben is,
amit fololdasz a fdldon, fel lesz oldva
a mennyben is - Mt 18,18) adva van
a fejlvel egyesriit apostolkoll6gium-
nak is. Ez a koll6gium sokakb6l 6ll:
ez az Isten n6p6nek sokf6les6g6t 6s
egyetemes voltdt fejezi ki; de egy f5
alatt tomonil: ez pedi.g Krisztus nyd-
j1nak egys6g6t sleml€lteti." (LG 22).

TehAt zz eovhizan be|-il vannak
olyan feladatok, amelyeket a pr.ispo-
kok megosztanak egymdssal: eZ els6-
sorban az evanglIium hirdet6se, a

r €szegyhdzak ir inyitdsa, a tanitsigtl-
tel; de vannak olyan megbizattrsok,
melyek krilon fenn vannak tafiva
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P€ter ut6djdnak. Ez€rt olyan fonros
esem€ny a pipavtlasztds, hogy ki is
lesz az egyhtrz legf5bb vezer6je. So-
kan azt k€pzelik, hogy az egyhitz
hatalmi szervezet. IJgyanakkor azt is
ldtni kell, hogy ennek a szervezetnek
a l6nyege a szolgtrlat. A p6pa ebben
a rendszerben nem a legf5bb ural-
kod6 - hiszen 5 Isren szolgtrinak
szolgitja -, hanem az engedelmess6g
garancrAja. Ezt a kifejez€st az lj pi-
pa, XW. Benedek meg biboros
kor6ban hasznlha. ,,Ez azt lelenti -
folyatja Ratzinger biboros -, hogy az
egyh|z nem teheti azt, amit szeretne.
A pdpa sem mondhatja azt, hogy az
egyh6z, a hagyomlny 6n vagyok,
hanem ellenkez5leg, elkotelezett, 6s
az egyhdz ezen elkotelezetts6g6t
testesiti meg. Ha az egyhizban az a
kis6rt€s t6madna, hogy most m6s-
k6nt, k6nyelmesebben szolgAl, meg
keil k6rdezni, hogy megtehetjrik-e
ezt egy61tal5.n.

A p6pa tehdt nem eszkdz, amely
i',ltal egy m6sik egyhdzat 6letre leher
hivni, hanem 5 a vddelem az egy€ni
6rdekkel 6s hatalmakkai szemben.
Mondok egy p€lditt: az Siszdvets€g-
b6l tudjuk, hogy a szentsegi htrzass6g
felbonthatatlan, elvtrlaszthatatlan. Je-
lenleg vannak olyan rdnyzatok,
amelyek azt mondjlk, hogy a p6pa
ezen vlltoztathatna. Nem, 6 sem vdl-
toztathat ezen. A pdpa nem mindent
tehet meg, amit akar, hanem ellen-
kez6leg, neki is mindig irjra meg kell
erSsitenie bennrink az engedelmes-
s6get, vagyis folytatnia kell a llb-
mos6st, amrt az lJr bizott ri."

Hiddsz Ferenc OFM
ptispoki belynok

* A sz6 eredeti jelent€se: qlytitres hivatalos-
kod'ts, testirlet

I
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Gyiszmise II. Jflnos Pdl pnp1tefi Munkdcson

Aprilis l3-in, szerddn 70 6rakor
Munkicson a Tours-i Szent M6rton-
sz€kesegyhdzban gyiszmis6t muta-
tott be Majnek Antal piisp6k atya.az
egyhdzmegye magyar nyelvii pap-
jaival eg1'ritt Ii. J6nos Pii pip6€rt,
Bevonullskor a papok mindegyike
egy-egy €g5 m6csest helyezett el a

Szentatyinak az oltdr ei6 dllitott,
gyiszszalagos k6pe el5tt. A szentmi-
s6n megeml6keztek az elhunyt pdpa
6desanyjir6l is, aki sok 6i,.vel ezel6tt
ezen a napon halt meg.

A szentmise a halotti zsoiozsma
6nek16s6vel kezd6dott. Homili|jitban
Majnek Antal piispok atya megem-
l6kezett a Szentatya 6letirtjdnak f5bb
dllomdsair6l. 41161 is besz€Lt, hogy a

S zentaty iv al. v a16 tal'alkozdsa i kozben
mindig azt tapasztalta, hogy nagyon
j61 ismerte a kdrpitaljai r6mai 6s 96-
rog katolikr-rs egyhtz m0ltjit 6s

mostani helyzet6t. II. Jdnos Pll pdpa
alapitotta meg a Mtink6csi EgyhLz-
megy6t is.

,,A nem katolikusok, sdt Isten kti-
lonleges jelek€nt a nem kereszt6nyek
is szeretettel imddkoztak 6rte haldok-
l1sAban, majd ha16la utdn is. Nem-
csak 61et6ben, hanem ha1111ban is

me ggy 6z6dhettunk 6letszents6gerSi.
Rajta keresztiil maga az IJr J€zus - az

utols6 napokban a kereszten szen-
vedS J€zus - volt hatissal a villgra.
Az egyh|z tort€nelm6nek nagyon
fontos pillanata, ahogy a Szentatya a

katolikr,rs anyaszentegyhltznak 6let6-
vel, de halAlAval m€g inkibb bizo-
nyitja a feltAmadt isten jelenl€t6t.

Rem6lji1k, nemsok6ra nem csak 6fie
im1 dkozhatunk, hanen-r kozben-
jirisit is k6rhetjiik. A kor-etkez5 na-
pokban pedig imldkozzr,rnk olYan
szenr6let(i pipi€rt. aki folyt'rtja II.
Jdnos P1l pipa megkezdett ordk-
's€g€t, hozztrt€ve a sajit karizm1i6t
is. "

A szentmise ttt6.n a ,,lilcerndrium"
kdvetkezett, a halotti szeftartAsnak a

nagyszombati liturgiihoz hasonl6
r6sze, rnely a felttrmadlas rem6nys€-
g6t 6s orom6t hirdeti.

Papai Zsuzsanna
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6, aki fiatalon ehsesrtefie ddesanyjdt, 6gi ddesanyjd.t a.nnd.l jobban szerette.
Ilallotta a keresztre feszttett Or szaaait, ameljtek szemdljtesen is neki szdltak:
,,ime, a te anyd.d.* Es 6 is rtgjt tett, abogj,t a szeretett tanitadny: bazaaitte 6t
ottbond.ba. Totus Tuus. ^6s ett6l a.z 6desanyd.t6l megtanulta, bogjtan adljon
Kri s zt1 s It o z b a s onl6a d..

Ratzinger biboros
II. Jinos Pi,i p6;pa temet6s6n mondott bfrcs{rbeszdd€b6l

O, napba oltozott Asszony.
,-. iMi, Eva szemkivetett fiai, kik itt 6h.ink a Foldon, fOlte-

kinttlnk rid! Te, Krisztus napjiba oltozott, az ember €s a
vildg megvitltitsinak napjtrba, melyet Fiad a kereszten 6s

a foltitmadisban szerzett.
Tedd, hogy a Fdldon szr.inet n6lkril ez a nap ragyogjon

rSnk!
Tedd, hogy el ne homdlyosodjon az emberek lelk€ben!
Te, az Egyhirz 616 lkonja, esdd ki, hogy ez a nap vil6grt-

sa be az Egyhdz foldi irtjaitl
Es engedd, hogy azEgyhLz tekintet6t terid, a Megv6lt6

anlrjfua szegezve szr.inet n6lkr.il tanulja, hogyan legyen 6
is anyal

O, anydnk... v6delmezd e fold gyermekeit a l6lek ha-
talatoll

Az emberis6g el5tt, akit, (tgy trinik, megig€z mindaz,
ami id6leges - 6s akkor, amikor a ,,vlldg birtokba v6te1e"
elfedi az ember Istenben elrejtett orok sorsdnak perspek-
rivdjdt -,I6gy magad Isten tanirja!

Szentlelni Krisztus arcat, espedig Mariaual egytltt szem-
l€lni - ez a.z a program, melyet a barruadik 2uezred baj-
nalan az Egjtbaznak adtam, amikor arra szdlftottamfdl,
bogt az uj euangelizacio lelkesedes2uel euezzen a mdlyre
a tortenelem tengerdn (uo. Lk 5,4). Krisztus szemlel se azt
is jelenti, hogjt fol tudjuk ismerni mindenuitt, abol n'r.eg-

mutatkozik sokfdle jelenl2t,Sben, de rnindenekel1tt testenek
es udrenek eleuen Szentsegeben. Az Eglhaz az eucba-
risztikus Krisztusbdl 61, belSle tdplhlkozik, tdle nyeri uilQ-
gossagat. Az Eucbarisztia a bit ntiszteriuma, s ugyan-
akkor a ,,uilagossdg ruiszteriuma". Valabdnyszor az Egy-
baz oinnepli, a biudk bizonyos m6don dtelbetik a k6t en'r.-

mauszi tanituAny elmenyet: ,,Megnyilt a szemtik 6s folis-
nzert€k 5t." (Lk 24,31).

Ii. J6nos Pel ECCLESIA DE EUCHARISTIA
kezdetff enciklik6i6b6l

Mdrta az isteni kegyelem anyja, mert a kegyelem Szer-
iAj;,Cnek anyja. TeIjes bizalommal hagyatkozzatok t6t
Trikrozzetbk vissza valamir Krisztus sz6ps6g6b6ll
T6ruljatok ki a Szentlelek sugallatdnak, vlllatok f6lelmet
nem ismer6 apostolokkl, legyetek k6pesek ana, hogy a

szeretet tiz1t Cs az igazsig vrlAgossAgitl sugdrozzltok
magatok konil! M6ria iskolljdban fedezzltek foi a

konkr6t feladatot, amit Krisztus vfr t6letek, tanuijdtok
meg, hogy Eletetekben az eIs6 hely az Ov6 legyen, 6s

, f el -6je klnyulj anak gondolata itok 6s cselekedeteitek!

' , , , Il. Janos Pal papa tizenetebdl
, a XWII. Ifjusagi Vilagnapra 2003. dpr. 13-dn.

Nagy 6s irgalmas Isten, atyiink Istene!
A b€ke €s az €let ura, mindenek Atylal
A te gondolatod a b€ke €s nem a pusztul/as;
elit6led a h1borut 6s megtorlod az er6szakosok g5gj6t
Elkiildted Fiadat, J6zust, hogy hirdesse a b€k6t
a kozelieknek 6s t6voliaknak,
hogy egyek legyenek az emberek
minden fajb6l, minden nemzets6gb5l.
Hallgasd meg fiaid egybehangz6 kilitoztsitt,
az emberisCg zokog6 konyorg6s€t:
sohase legyen tobb6 h6boni, ne legyen tObb6,
mert i6vetehetetlen kaland, amelyb6l nincs vissza{rt,
a gydsz €s az er6szak ordogi kdre!
Egyesrilve Szfrz Mlrriwal, J6zus Anyjdval,
m6g tovdbb k6rlehink:
besz€lj a felel6s6knek a sziv€re a n6pek sors66rtl
Allits6k ie a megtorlS.s 6s a bosszir loglk6i6t:
Szentlelked sugalljon irj megolddsokat
a nagylelkfi 6s minden tiszteietet meg6rdeml6
virakozdsra:
ezekkel sokkal t6bbre lehet menni,
mint a h6bori elsietett dont6seivel.
A b6ke napjaival ajlnd€kozd meg korunkat!
Soha tobb6 hdborfit!

IL Janos PAI pApa imdja,

Nagyon j6l beleillik annak a kereszt6nysEgnek a

lelki fitjftba, mely 2000 6v m0lt6n sem veszitett sem-

mit a kezdeti frissess6gbdl, s 6rzi Isten Szentlelk6nek

,,evezz a m61yre" k6sztet6s6t, hogy tijra elmondja, s6t

elkidltsa a vllltgnak, hogy Krisztu s, azUr 6s UdvozitS,

,,az fit, az igazslg €s az €let'l Qn 74,5),',,az:emberi tdr-

t6nelem c€lja, az a v6gpont, melyre a toftCnelem 6s

a civihz6ct6 vilgyai irdnyulnak."

II. Janos Pdl pdpa: ROSARIUM WRGINIS MARIAE

IL Janos Pal

A mindens1get terenztd Atya es az emberiseget nxeg-

ud.lt6 megtestesLilt Ige a forrasa annak, bogjt testudrkent

larutjunk ki egltetemesen minden ember lele. s ana
kesztet, bogjt mindenkit atoleljr,l.nk azzal az imddsdggal,

mely ezzel az 6des szSual kezdddik: ,,Miatydnb.. "

Nagjton jelent6s, boglt 6ppen az imadsagban es az
imd.dsdg d.ltal fedezi fol az ember a legegyszerfibben 6s

a legmelyebben a ma.ga sajatos szemdlyisdgdt: az eruberi

,,6n" az imadsagbanfogjafdl a legkonnyebben szemely-

uoltdnak mdlysdget.

II. J6nos P61 pdpa leve16b61 d Csalldokhoz
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Arnrus 8-10. Steven Tomasefski amerikai karizmatikus
diak6nus az ungviti Szent Geil6rt Koll6giumban lelki-
gyakorlatot tartott fiatalok szLmfu a.

Apxrtrs 18-22. A Nemetorszagbol erkezen Margaritba
Vilappila nduer karizmatikus tetkigj,,akorlatot tartott
Tecsdn a magyar nyelut[ biueknek, melyen 80-an uettek

reszt Karpatalj a ktilonbozd reszeibdl.

Apnrrrs 23. Ifjttsigi szentmise volt Ungvdron, melyet
M€kli Attila atya celebrtrlt, a szentmise utdn pedig Sillye

Jen6 6s bafttai adtak koncertet.

Apntus 26-29. Margaritba n6uer karizmatikus lelkig'ta-
korlatot tartott az ukran nyelufi bfuek szamdra a
Munkacs melletti Scbonbornban. A lelkigtakodatra kb.

nyolcuanan gjtrlltek ossze.

Apnrus 30. - r'aAJus 1. Megtartottlk az Egyhlzmegyei
Hittanverseny dont516t az id6sebb szlmdra korosztdly
Ungvdron, a Szent Gell€rt Koll€giumban.

MAlus 2. Lezajott az Egtbazmegtei Hittanuerseny don-
tdje a fiatalabb korosztaly szamara Munkacson.

MAlus 7. Megrendezt6k a VIi. R6mai Katolikus Egyh6z-

zenei Talilkoz6t Munkicson. A nevetlenfalui 6s a huszti

gyermekk6rusok ut6n az aknaszlatinai, huszti, bereg-

sz1.szi., munkdcsi 6s ungviri feln6ttk6rusok l6ptek fel.

Vend6gszerepelt a budapesti \Tekede-telep Szent J6zsef
k6rusa is. A talllkoz6t szentmise z6rta, melyet Mok6r Ja-
nos ungvdri k6pl6n tartott.

MAlus 8. ,,Tord meg kenyeredet az ebez6kkel" cimmel j6-
tekonysagi koncet'tre kertilt sor Munleacson a' nAg/ bfie-
nelmi egl,tbaz korusainak reszueteleuel. A Tours-i Szent

Marton szekeseg,tbazban a rdm.ai katolikus egitbdz, az
uleran prauoszldu egtbaz, a reformatus egltbaz 6s a gorog

katolikus eg,,baz munkacsi koru'sai mellett fell4pett mdg a
budapesti Wekeilelelep Szent Jozsef k5rusa es az unguari
gdrog katolikus szeminarium nduend1keinek korusa is. A
beuetelt a munkacsi s zegenyek etke ztetesere ai anlottdk fel

MAlus 14. A X. Munkdcsi Ifjfrslgi Taliikoz6nYarga Ldsz-

16 kaposvdri pl6binos volt a nteghivott e].6ad6. A tal6l-
koz6 mott6ja, ,,Elettink Szentmis6je" volt, 6s a kovetkez6
k6rd6seken gondolkozhattunk el: ,,Van-e idSm arra, akit
szeretek? Mennyi? Taltrlkoztam-e mlr a Felt6madottal?
Tettem-e mtrr tantsigot az 6romhirrSl?"

MAlus 18-22. Medjugo(ei zarandoklaton uesz reszt

tlkrajnabol 49 szemely, ezek kozr,il 3o-an KaQatalid.rol,
iddsebbek 6s fiatalok, magltarok 6s ukrdnok egltarant,

Fnn,riluAsex

Mi,lrs 28. Schonbornban tartltrk meg a l\r. KArpdtaljai
Katolikus CigdnltalLlkoz6t. Ezen a taltrIkoz6n a konchazi,
viski, homoki, beregfijfalusi 6s gllocsi cig6n.vok vesznek

r€szt.

Jt:tts 5.Ifiusdgi szentmise lesz Unguaron.

Az Egyhlnmegyei Hittanverseny iutalomttrbota
jtrnius 14-17 kozott lesz. A helyszinr6l minden
6rdekeltet a Szewez6iroda munkat6rsai €rtesitenek
najd-

Jtt-rcs 4-10. Szinyd.kon rendezik meg a III. Gitaros
Tabot. Jelentkezni a Szeruezdirodaban iunius 25-ig Me-

g'esi laszlonal uagjt Kiss Katalinndl a kouetkezd telefon-

szdntokon lebet: 8-231-54670; 54671.

Jrr-r-s 18-22. Pirhuzamosan k6t ministrdnstlborf ren-

deznek meg, Kerekhegyen, ill. Gyerty6nligeten. Jelent-
keznj a helyi pl6blnosn6l vagy ministrinsoktat6nil irhlius
10-ig Iehet.

Attgttsrtus 12-14. Roska Pdter atya lelkigjtakorlata lesz

Lngtaron, a Szent Gellert Kollegiumban. Ha lebet, min-
denki hozza m.agaual a bazastarsat is! Jelentkezni Mtr'n-
kdcsott a Szeruezdirodaban lebet - tel.: 8-231-54670;

546V1 -, ill. Ungud.ron Popouics Krisrtinanal' a 8-222-

3 45 94-es telefonszd,mon.

Ktltrdam ITI.REK

II. Jdnos Pdl pdpa utolsti adontdu'a
R6ma: Roviddel hal61a el6tt II. J6nos P6I pipz egy olasz

61en€dd szervezetnek naglwonalf adomlni'i lutatott el.

Az Il Giornale olasz napilap szerint m6rcius 79-eo - negy

nappal a pdpa hallla el6tt - 25.000 eur6 en€ld adomdny

lrkezett a Movimento per la Vita (Mozga\orn az 6iet6rt)

javira.
A plnzt a Gemma-Projekt kivitelez€s€hez kell felhasz-

nllni, amely szr.il6s el6tt 6s utdn 6116 asszon:1okat 18 h6-

napig ttrmogat anyagilag. II. Jdnos Pii pipasiga alatt sz6'

mos.alkalommal utalt it nagyobb osszegeket seg6ly-

szewezeteknek. Ezek legtobbszdr a katasnr6ftrk kdrainak

enyhit6s6re felhasznlirhat6 seg6lyek voltak, amelyeket a

Szentatya a Cor Unum P6paiTanicson keresztril tovfbbi-
totr, KAP/MK

Ui J{Qtds



Ui Hajtds

A pdpa 6s a.z orosz ortodox knilddnsdg taldlkoz6ja.
Aprilis 25-€n tal6lkoz6ra kenilt sor X\4. Benedek pdpa

6s a Kirill metropolita dltal vezetett orosz ortodox ktil-
dotts6g kozott. Ezt tobb orosz hirugynoksCg - a Ria-
Novosztyi, az Interfax €s az Itar-Tassz - is meger6sitette a
moszkvai patrilrkdtushoz k6zel 6116 forrfsokra hlatkoz-
va. A forr6.sok szerint Kirill szmolenszki 6s kalinyingridi
metropolita, az orosz ofiodox egyhAz klllfdldi kapcsola-
tokCrt fe1e16s titklrsigilnak vezet6je iL Alekszij sziv6lyes
6s meleg hangir ridvozlet6t hozta el a pip6nak. Emellett
a megbesz6l6sen sz6ba kertiltek a k€t egyhdz kozotti
dkumenikus kapcsolatok, amelyek eleve igen terheltek, s

amelyek az elmflt 6vekben sok szempontb6l m€g ne-
hezebbekkC v61tak. II. Jdnos Pii p6pa, az els6 szlAv pdpa,
ezefi nem tudott ellitogatni Moszkvlba.

Szint6n |prilis 25-€n, Moszkvdban II. Alekszij pitriirka
irjslgir6knak elmondta, hogy egy or oszorszS.gi p6palitto-
gatasra m€g nem 6rett meg az id6. Erre csak a kapcsola-
tok megjarullsa ut5,n lesz lehet6s6g. A legf6bb neh6z-
s€get tovdbbru is az lllit6lagos katolikus ,,t€rit1s" valamint
az ukrajnai egyhAzi helyzet jelenti.

Ugyanakkor iI. Alekszij m6ltatta XVL Benedek erkolcsi
latasm6djeq a hagyomS"nyos 6rt6kek v6delm6ben kifelten
tev€kenys€g €t, a hS"zassig szents6g6r'el kapcsolatos lll6s-
pontjet, kulonos tekintettel az egvnemit pdrok kor.etei€-
seivel kapcsolatbafl. A pdtri6*a ugr.anigl- m6ltana a v1li.-
gos 6s egy6rtelmii lillsfogIall.sr a n5i papsS,g k6rd6s6vel
kapcsolatban.

Kina: Kdzuetitds
c, Sze?ttaty a beiktatdsi szentunisdjdrdl

A Kinai N6pk6zt6rsas1gban 615 katolikusok a tort€ne-
iem folyarn6n el6szor lithatt6,k egy pipa beiktatisi szent-
mis€j6nek r€szleteit. A Phoenix TV nevf mriholdas
csatorna kozvetitette a r6mai tlnneps6g utols6 r€sz6t, m1.t
XVL Benedek hornililja utl.n. Bdr a programot csak az
r-rtols6 pillanatban kdz6lt6k, a hivek sms-ekben 6rtesiiet-
t6k egyrn6st a kozvetit6sr6i, A Peopie's Daily angol nyel-
vii irjs6g szint6n tdjlkoztatott Szent P6ter ut6ddnak beik-
tat5,slar 6l a Xinhu a hirr-i gynoks6 g t6v ir ati j elent6se alapjdn.

X4int ismeretes, a vatikeni iinneps6gen a tajvani delegd-
ci6 is r6szt r-eft, Kina azonban nem. A pekingi vezet6seg
azt ko\.eteli a Szentsz€kr5l, hogy szakitsa megTajpejjel a
diplomdciai kapcsolatot. VR/MK

Ddl-I(oyea megbiuta a. pdptit

D€l-Korea hivaralosan meghifia XVI. Benedek pip6t. A
meghivdst bardti mosoIlyal fogadta a pA.pa - kozolte a
Fides hirrigynoks6g, A meghivisra a Szentatya iprrlis 24-
i beiktat6si szentmis6je ut2tn, a d€l-koreai kulturd.lis €s
idegenforgahni miniszter Robert Chung Dong-chde
szem€lyes gratulltci6ja alkalmtrval ker0lt sor, aki a koreai
egyhin 6s a koreai n€p kivinsftg6t tolmdcsolta.

Az 6.szak-koreai kis katolikus kozoss6g, amelyet a kor-
m6ny ellen5rz6s alatt tart 6s nincs papja sem, eljuttatta
j6kiviinsigatt 6s orom6t ktfeiez6 rizenerEr XVI. Benedek
pdpAhoz:,,Legsziv6lyesebb j6kivinslgainkat kiildjrik
Oszents6g6nek, XVL Benedek pipAnak, Isren kegyelmd-

;

ben 6s a katolikus egyh6.z m61y hit6ben. Meggydzdd€-
stink, hogy az 6j pdpa a szeretet, a b€ke €s az igazsi-
gossag el6mozditS"sdn f og munk6.lkodni. " VR/MK

Az orosz katolikusok is megb{ujtik a. Szentatydt

Moszkva: Tadeusz Kondrr-rsiewicz., a moszkvai Isten-
anya egyhtrzmegye 6rseke oroszorszS,gi litogatl.sra hiwa
X\4. Benedek pdpAt.

A Szentatydnak ktilddtt uzenet kifejezi a rem6n1t, hogy
a pdpa lito gatdsa OroszorszS.gban,,meger6sit bennrinket
a hitben, 6s elm6lyithetjuk a pirbesz€det. az otosz orto-
dox egyhizzal".

Az 6rsek btztositja a Szentatyit, hogy az orosz kato-
likusok imdikkal timogatj2tk 5t, 6s k6rik az rJrat, hogy
adjon testi 6s lelki erSt a neh€z kiildet6s teljesit6s€hez.

Tadeusz Kondrusiewicz 6rsek levelet is ifi, amelyet a
vasdrnapi szentmise keret6ben oivasnak majd fel az egy-
hizkozs€gekben. A lev6lben megemliti, hogy Joseph
Ratzinger biboros n6h6ny konyve - igy a Bevezet6s a
kereszt€n1s6gbe c. - nagyon n6pszerfi Oroszorszt,gban,

.\ prelStus 1gy ldtia, XVI. Benedek segir a mai egyhAz-
nak ..megta161ni a szekuiarizmus 6s a relativizrnus dr.tal-
mas befolydsa elleni orvossdgot". Zenit/MK

A pdpa r€szt uesz a kdlni Ifjtisrigi Vildgtql.itkozdn

XVI. Benedek pdpa e1s5 nemzetkozi 6tia val.6szin6leg
hazdjitba, N6metorszdgba vezet ma1d. El5dje, II. J6nos p1l

- aki a 2002-es toront6i ta161koz6 ut6n meghirdette a
kolni tal6lkoz6t - tewezte, hogy ellitogat az augusztusi
kolni IfjirslgiYillgtaliLlkoz6ra - ez volr az egyerlen berer-
vezett klilfoldil|togatdsa, amelyre m6r nem kertilhet sor.

Pipas|gfLnak elsd r.izenet6ben XVI. Benedek kiildnosen
is rldvozoite a fiatalokat, akik bens5s6ges pdrbesz€dben
llltak II. J6nos Piil pdp6val, 6s kifejezre 6rom€r, hogy
Kolnben tallIkozhat veliik. ,,Veletek, kedves fiatalok, az
EgyhAz 6s az emberis6g jovSje 6s rem6nye, veletek is
foiytatni akarom a pdrbesz€det, figyelve v6ra\<ozA-
saitokra, azzal a szdnd€kkal, hogy segitsek nektek abban,
hogy mind teljesebben taltrIkozzatok az 616 6s orokkon
ifjir Krisztussal" - mondta tizenetdben XVI. Benedek.

Joachim Meisner biboros, k6lni €rsek elmondta, hogy a
Szentatya m6r megv trlaszt asat kovet6en j ele zte s zfu-r d€ ki t,
hogy r6szt vesz az Ifj6sdgi YiligtalAlkoz6n.

Heiner Koch, a )O(. Ifjfrsdgi Yil6tgtal6lkoz6 f6titkdra kife-
jezte orom6t, hogy az (tj pipa N6metorszfgb6l szArmazik.
,,Nagyon oniitink Szentatyd.nk, XVL Benedek pdpa meg-
vtrlaszt1,sinak. Az, hogy Ratzinger biborosra esett a ve-
laszt6s, kijeloli az 1r6ng. egyhdzr-rnk sz|m6.ra. Az ttj
Szentatya szem6lye garancia a folyamatosslgra, 6s abban
is biztosak lehettrnk, hogy olyan szern6lyis6grdl van szo,
aki Isten el6ni felel6ssEgben fogja vezetnl az egyhlzat" -
mondta Heiner Koch els6 trlliisfoglallslban.

Y€gnI hozzitrette: ,,A Szentatya biztos lehet afeldl, hogy
im6dkozunk €rte. Hllisak vagy;nk a R5mlb61 6rkezett
hireknek, 6s meg vagy.unk gySz6dve arr61, hogy a pipa
m6ly 6s szoros kapcsolatot fog kialakitani a fiatalokkal.,,
Zenir/MK
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A Szenthhromsig €s azBucharisztia iinnepe

A S znxrnAnousAe Ut'tunen

A Szenthdromsdg rinnep6t a Prinkosdot kovet6 vas6r-

napon tinnepeljtik. AX' szLzadban vezette be ezt" az iin-
nepet sz6kvdrosiban Stephanus, Lr.ittich pr-ispoke (920)' A

megl6v5 misdhez sz€p zsolozsmdt is szerkesztett'

R6mdnak azonban nem tetszett az 6j unnep 6s hosszti

ideig nem is fogadta el, mivel azt tafiotta, hogy a Szent-

hdromsig :irrkar6l irgyis minden vasltnap megeml€ke-

zink a szentmis6ben. Csak )OCI. J6nos pdpa rendelte el

az avignont fogsdg idej6n, 1334-ben az unnepet az eg€'sz

ngyhiz szilmlra, miut6n mdr - R6mlt leszimiwa - csak-

nem mindentitt onkent megrilt6k'
A Szenth6romsig hitiink 6s kereszt6ny €letr-ink kozpon-

ti miszt6rium a, magAnak Istennek a trtka. Az 6szovets€g

embere nem tudott r6!a, ezt a legfontosabb igazs6got Is-

ten J6zus Krisztusban szem6lyesen mondja eI mag6r6l,

nembizza senki misra. J6zus is csak fokozatosan tdrta fol

a Szenth6romseg :J:ttkat, nehogy tanivanyai a monoteiz-

mus (egyistenhit) megtagadlsit llss6k benne'

Istenben hdrom szem6ly van, ezek egyl€nyegfiek'

Mindhirom szem€ly teljess6g6ben Isten.

Isten Atyank, mert 6 mindennek a fott6sa. J6s6gos 6s

minden gyermeke irent szeretetteiies.

Az Atya kimondta onmagAt a Fi6ban, 6s elkr'ildte av1I6g

megv6lt6sira. J€zus a Fi[risten, aki 6rtunk emberr€ lett'

J6zJs kinyilatkoztatta, hogy Isten Atya, 6s hogy az 5
Atyja.

J6zus Hfsv6t el6tt kilelentette, hogy mtrs vi'gasztal6t fog

kuldeni, a Szentlelket. 6 mfu ott mfikodott a teremtes-

ben, sz6lott a pr6f€t1k szav|val. 6 nyilatkoztatta kt az

Aryat 6s a Fiut.
Mindhirom isteni szemdly nev6t a keresztelEsre val6

f elsz6litltsb an ha I Ih atj u k :,,Te gyetek tanitv 6ny omml min-

den n6pet, megkeresztelv6n 6ket az Ltya, a Fif €s a

Szentl6lek nev6ben!"

megkapta a magyarlzatot-: az |Jdvozit6 tzt akaria, hogy

szent testCnek 6s v6r6nek ktiion iinnepe legyen a Szent-

hfuromstrg irnnep6t kdvet5 cstitortokon. Julianninak na-

gyon sokdig kellett vArnia. 21' €v m6lva mondta csak el

ietfiania.rtl, €s csak 37 €v mtlva ii1t6k meg el6izor az

Umapot. 7246-ban, Lr.ittichben. Lelkiatyia, Lausanne-i J6-

nos 6ne en el a llittichi puspokn6l.

Az Eucharisztia unnepe a 12' sz|zadi, eretnekek elleni

szellemi harchoz is kaPcsol6dik.
Az eretnekek, albigensek a XII-KII' szizad fordul6jln

a r-irosok foifeld torekv5 polgirelemeit szewezt€k for-

radalrni riton. A puspokok hatalma al6l akartak minden-

iroo szabadtlni. A f6papsdg abban az iddben anyagias

Cletet 6lt, €lvezte a gazdagsigot' 6k 6s a veltik rokon

*'aldiak azt hln€k J€zusr6l. hogy csak ldtszatteste volt'

Ez1rr a rnegt6mi srtnd€koz6kt6l azt a hitvalllst kovetelte

azEg*-h52. -hog1-J€zus igaz ember, any|t6l szuletett igazi

teste \?n... 5z6z \Ild6t6l szriletett igazi szilet€ssel: evett

6s ir-ott. aludt. fltadtan pihente ki az 6t fitadalmait" '" Az

Eucharisaifr6l pedig ezt kellett vallaniuk: ,'hogy a mi

UrunkJ6zus Krisztus igazi teste €s igazi v6re lesz az itv6l-

ao^atAs uttrn a keny6r 6s a bor." A 13' szLzad az Eucha-

risnia szAzada lett.'
1209 az€rt" is jelent6s 6v, mert ekkor jelent meg III Ince

pipa elStt egy sz1k6r, alacsony, szurke umbriai paraszt'

,uiahlu oltozon f€rfr ttzenk€t tdrsAval egyritr, hogy elnyer-

je a pdpa sz6beli enged6ly6t miikod6s6hez' Isten sze-
'genyieii, 

Assisi Szent Ferenc tamasztotta meg a p6pa fi-
"*ebun'u 

Laterin roskadoz6 falait, a Poverello 6s renclje

lett az Eucharisztia kultus zlnak f6 tetiesztdie, a misik kol-

dul6 renddel, a pr€dtk6l6 testv6rekkel (dornonkosokkal)

"Byutt' Osszeallttotta: cserbanics Adrienn

tnNeeJ,+ Az EacrrARrszTIA ur't'tnpn

IJrnapja a Szenthlrom s6g vasirnaplltt kovet6 cst'itorto-

kon van, azon a napon, amelyet az Utols6 Vacsora miatt

szerettek az Etcharisztidnak szentelni. (Az ut6bbi 6vek-

ben egyre tobb orszdgban, kozttik ndlunk is vas6rnapra

tett6k, hogy a do\goz6 emberek is r6szt tudjanak venni

megrinnepl6s6ben.) Az Ur test6nek 6s v6r6nek eml6kiin-

nepe a belgiumi Montcornillonban 616 B' JulianSra lgos-

tonrendi apica magtrnkinyilatkoztatdsAhoz kapcsol6dik,

akinek L2}9-ben volt az els6 lltomitsa. ,,Ifjfisilga idei6n

mindannyiszor, amikor Krisztus Sz(tze, Julianna belem€-

Iyedt az im6cls6gba, Istennek nagy 6s csod6latos jel6t

Iitta. Meglelent neki a hold, csodlsan f€nylett, de gom-

bolyfi test6r6l egy darabka le volt torve. Miutdn hosszft

idSn 6t 6jra 6.s 6ira szeml€Ite ezt a lltomlsq csoddlkozott

nagyon, mert nem tudta, hogy mit jelentett'" V6gre



cANTALTcET szENT r€m<
kapucinus testudr
MAlus 18.
*CANTALIcE, 1515. +Rorrae, 1587. rraA.lus

18.

1587 prinkosdj6n fut6tfizkent rer-
jedt el a hir az or6k v6rosban, hogy
meghalt,,Deogratias teslv6r,'. (|gy
nevezt6k a r6maiak trlfisan 6s sze-
retettel a vdrosszerte ismert F6hxet az
iLltala folytonosan ism6telt ,,Deo gra-
tias", ,,hAla Istennek" szava miatt.) A
testv6reknek hamarosan be kellett
zlrniuk a templomot 6s a kolostort
is, olyan hatalmas tomegben ilradtak
az emberek. A temet6s utin maga V.
Sixtus pi.pa (L585-1.590) is megjelent
biborosai kis6ret6ben, hogy orsz6g-
vil6g elSn kinyilvdnitsa: mennyire
tisztelte az egyszer1 testvdrt. 6 mdi-
totta el boldoggd avatdsi per6t is,
amelyben tanfrk6nt l6pett fel, mert
csupAn 5 maga az elhunyt tizennyolc
csoddiit ismerte.

Az alLzatos szent hal6l1r6l val6 €r-
tesr-i16sen t(tl az egyhdzi fels6bbs6g
ttrdomlst szerzett arr6l is, hogy Deo-
gratias testv6r lelkrilete a kapucinu-
sok rendje szAmAra is legyrine akez-
deti id5k vfisdglrt; o€hdny 6wizeden
beltil tagjainak €s alapitAsainak sz6-
ma 6tszor6s€re n5tt. Azt a vesz€lyt,
amelybe a nagy tehets6gff 6s 6kes-
szavfi Ochino 6ltal kenilt a rend, Is-
ten elffzte az Abruzz6kb6l val6 egy-
szer(r paraszti szolga 6lete 6s p€lddia
6ltal.PAl apostol keresztr6l sz6l6 pr€-
dlkdci6ja az olyan emberekben, mint
Deogratias tesfver a Krisztussat egy-
esr-ilt 6let engedelmesen 6s orommel
fogadott meglapasztz.l|si:i lett:,,Is-
ten azt vdlasztotta ki, ami a vd6g sze-
m6ben balga,hogy megsz€gyenitse a
bolcseket; s azt vdlasztotta l<t, ami a
villg el6tt gyonge, hogy megsz6gye-
nitse az er5seket... (Kor 1,27-28).

F6lix testver a gyaltzat napjalban
megtalSlta az utat a kapucinusokhoz.
Azzal a kivdnsS"ggal ment koz6iLik,
hogy eg6sz 6let6n 6t tesrv6reinek
szolgfLljon; az IJr volt a mintak6pe,
aki szint6n az6rt jott, hogy minden-
kinek szolgdja legyen. ,,Nem tesfv6r
vagyok - lehetett hallani gyakran aj-
kdr6i -, hanem csupdn a tesw6rekn6l
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M:diusi szentek
Iakom, 6s a teherhord6 iilatuk va-
gyok." Amikor a rend protektor bibo-
rosa €s genetdlisa az id6s 6s has-
gorcsokt5l kinzott F6lixnek konnyi-
t6st javasoltak, ezt kaptik vtrlaszul:
,,A katonlnak feglwer aIatt, az ig6s6l-
latnak' nyereg alatt ketl meghalnia.,,

Negyven €ven it j6rta a szent kol-
dul6 barltk€nt a reneszS.nsz €piile-
tekkel pomp6z6 R6mit, hogy a test-
v6rek I6tfenntartdsdhoz szr.iks6ge-
seket osszekoldulia. A poverello
hris6ges tanitv1nyaklnt mindig me-
zitlLb 6s kdpeny n6lktil j6rt, m€g
t6len is, egy zstrkszerf, agyonfolto-
zott csuhdban.

Tipl6l6ka egy kev6s keny6rh6i
volt, n6hd.ny deszka szolglit n)'ugv6-
hely6ril, egy r6zsenyalltb vdrkosSul,
6s elegendd volt sztrmilra k6t-hdrom
6rai alv6s. Az ljszaka tobbi 6t6i6t
imaapostols6 ga sztrmAra tartotta fenn.

A rendi szoklsnak megfelel6en
hosszri tdSn 6t hdrom-nCgyszer dldo-
zott hetenk6nt, 6let6nek utols6 tizen-
ot 6v6ben naponta, s ez az akkori
id6kben nagy ritkasdgnak szlmitott.
ImddsAgait a liturgiltb6l meritette.
Mivel nem tudott olvasni, 6vek alatt
kivtilr6l megtanulta a misszlle €s a
brevidrium nagy ftsz6t.

Szelid j6sdgtrval sokakat visszatar-
tott a bfint6l, vagy meg tudott t6-
riteni. Egy alkalommal 6ppen akkor
t6rt be koldulni egy megveszteget-
het6 bir6 hdzdba, amikor valaki egy
borjfrt hozorr, hogy kedvez6 it6let-
ben legyen r6sze. A boriri F6lix l6ndn
bSgni kezdett, mire 5 azt mondLa a
bir6nak: ,,Ltrtja, uram, mennyire ko-
nyorog ez a borj(t ajdnd€koz6jlnak
6rdek6ben? - mire a bir6 megt6.rt.

A fovendOl6s 6s csodat6tel adom6-
nya, amellyel Isten gazdagon ellltta,
fiirdnyitotta a nyilvlnossdg figyel-
m€l igy X. Ince plpdnak (1544-
1.655) el6re megmondta pdp1tvi vir-
lasztftsdt.

Utols6 nyolc 6ri6ben a szent sfilyos
szenved6seket allt ki betegs6ge
lniatt, ez azonban egytrItalLn nem
g1tolta lelki buzg6s Aglban.,,R6zsdk
ezek, vir6gok" - v6lekedett szenve-
d6s6r5l Deograrias tesfv6r a Megfe-
szitett iranti izz6 szeretet6ben. Ami-
kor az orvos arra intette, hogy k€rjen
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Istent6l enyhtiletet, ezt a vtrlaszt kap-
ta: ,,M€g ha tudnam is, hogy Isten
k6r6semre eg6szs6gess6 tenne, akkor
sem k6rn6m ezt t6le. Ha Isten fljdal-
mat krild rdm, mi6rt ne szenvedn6m
el irlnta val6 szeretetb6l?"

,,Ebben a szeg6nyes, sz6k kuck6-
ban lakott Isten szolgdja negyven
€ven 6t" - mondta XIL Ince p6.pa
(L691.-1700) a kis6ret6ben 16v6 bibo-
rosoknak, amikor 1700-ban bel6pett
a celllidba. ,,6, aki in a foldon isak
egyszert testu6r €s tesw€reinek ala-
mrzsnagy(jt6je volt, most Istennel
egylitt uralkodik a mennyben, 6s
tisztelik a vil6g rvgyiai 6s eldkeldi,
ezzel pedig megszCgyen iti a vildg
minden fejedelm6nek 6s uralkod6j6-
nak dics5sdg6t."

7625-ben boldoggl, 1712. m6ius
22-en szentt€ avatttrk.

SZENT MARCELLIN ES
SZENT PETER

Jtinius 2.
+ 303. (?)

A k6t v€rtanir, Marcellin 6s p6ter
neve szerepel a szentmise 6si, r6mai
klnonjdban. Me gbizhat6 hagy om6ny
e v€rtant-pirr6l alig all rendel-
kez6stinkre. Fdltehet6en 500 6jao
k6szrilt szenved6storrdnettik i6l 6ie-
kozottnak 6s besz6desnek mutat-
kozik. Formdja szerint 6ptiletes,
dics6it6 kat a v€fianfr-tisztelet szol-
gtrlatAban. Tdrt6neti hiteless6g6t
azonban m6.r nincs m6dunk megit6l-
ni. A k6t v6*ant - az ir6s szerint -
r6mai klerikus volt: Marcellin 61doz6-
pap, Peter pedig exorcista (ordog-
fi25). Diocletianus csiszir iildo-
z6s6nek idej6n szenvedhettek
v1tanthaliit.

Damasus pdpa azt lllitja a k6t.
r6mai v€ftant, sirfeliratlban, hogy
haldluk 6s temet6stik r6rlenet6r a ki-
v6.gz6 h6h€rt6l haliotra: ,,amikor m€g
gyermek voltam". Helyi tiszteletiiket
R6mdban ki lehet muratni, sirjr_rkat a
Yia Labicanln I€v5 temetSben tisz-
telt6k. Konstantin cs|szdr baziliklt
6pittetett oda, melyhe z hozzb.Cpittette
anyjinak, Ilon6nak a mauz6lettm6t.
A k6t szent erekly6i 827:aben a Maina
menti Seligenstadtba keriiltek.
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,,Arnint engem kLildott az AtYa, ugjt
killdelek en is titeket." Qn 20,21)

Hirsv6t est6je volt. A feltimadt J6-
zus m6r megjelent Mitia Mag-
dolndnak; P6ter 6s Jdnos is l6ndk az

ures sirt. Ennek ellenCre a tanitvi-
nyok tovibbn is beztrrk6ztak, f€ltek.
A Felt:imadott igy zdn ajt6kon ke-
reszttil jelent meg kozotttik, mert
semmilyen akadlly sem vllaszthatta
e1 6t tobb6 bar|tait6l.

J6zus, bdt eltlvozott, most megis

visszat6rt koz6juk, hogy Orokre ve-

liik maradjon. 'Meg61lt 
kozottrik": ez

azt jelenti, hogy nemcsak pillanatnyi
je1en6sr51 volt sz6, hanem itlland6
jelenl6tr6ll A taniwdnyok 6tezt6k,
nem lesznek tobbe egyediil, ez6rt

fElelmtiket igazi or1m vdltotta fel:

,,Az IJr \lttS,ra 6rom fogta ei 6ket."'
A Feltdmadott kitirta szivuket 6s

h|zuk ajtajit az eg6sz vrlS'gra, amikor
ezt mondta nekik:

,,Amint engem klildott az AtYa, fig1t

kuldelek en is titeket."

J€zust az6rt killdte az AtYa, hogY

mindenkit kiengeszteljen Istennel, 6s

hngy helyredllitsa az emberis6g
egys6g6t. Most taniwdnYain a soq

hogy tov6bb€pits6k az Egyhitzat. J€-
zvs az€rt tudta teljesitenr, az Aq,a r6la
alkotott terv6t, mert egY Vele.

Ugyanigy a tanivanyok is az€tt k€'
pesek folytatni ezt a magasztos

kiildet6st, mert a Feltlmadott 6l ben-
nirk. ,,En 6bennrik"'?- k6rte J€zus az

Aryar6L
Ez a kuldet6s mindig folYamatos

maradt: az Atyir6l J6,zusra, J6zusr6l
az apostolokta, az apostolokr6l az 6
ut6daikra sziAh^

J1zus szavainak viszont minden
kereszt6ny sziv6ben visszhangoz-
niuk keli, hiszen ,,az Egyhlzban kti-
lonbozdk a szolgAlatok, de a ktilde-
t€s ugyanaz."3.

,/mint engem klildott az AtYa, uglt
kuldelek 6n is titeket."

Ui J{ajtds

Eletig€, 2OO5. m6ius

6 6ljen bennunk. HogYan? UgY,

hogy az EgyhAz el5 tagiai vagYunk,

azonosulunk Isten lg6jevel, 6s min-

denekel6tt onmagunkat evangeli-
ztrlyuk.

. Olyan koteless6g ez, amely aII. Jii-
nos P11 lltal ,,tj evangelizlci6nak"
nevezett magataftasb6l fakad. Igy irt
err6l: ,Az lglbdl ta2lalkozni, hory
ev angelizdci6s ktildet6sti nk sordn az

'Ige szolg6l' legytink, bizonyosan el-

s5dleges feladat az Egyhdz sz6m6ta

az tj €vezred kezdet€n."o Hiszen

,,csak Krisztus szeretet-totv€nye €s a

Szentl6lek f6nye 6ltal ltalakult em-

ber k6pes arra, hogy m/asok sziv6-

ben 6s elm6j6ben, saitrt kornyezetl-
ben, nemzet6ben vagY a vil|gban
igazi metanoilt [megt€r6st] vdltson
ki."'.

Ma mdr nem el6gs6gesek a szavak.

.A mai ember ink6bb a tants6gtev6-
ket hallgatja meg, mint a tanit6kat -
mondta VI. Pei -, ha pedig meghall-
gatja a tanit6kat, az az6.tt van, mefl
el6tte tanirsagot tettek."6 Az Er-an-

g€lium hirdet6se akkor lesz hat6-

kony, ha az €let tanirslgt6tel€n aIa-

pui, mint az eIs6 kereszt6nvek ese-

t6ben, akik elmondhatttrk: .lzt hir-
detjrik nektek, amit hallottunk. amit

sajdt szemunkkel l6ttunk...''- Akkor
lesz hat6kony, ha r61unk is eLmond-

hat6 lesz majd, mint r6luk: .N6zd,
hogy szeretik egym6st. k€szek az

dletuket adni egymis6rt.'" Akkor lesz

hat6kony, ha konkr6t m6don 6ijuk a

szeretetet: rigY, hogY adunk; hogY

v6laszolunk a szuks6get szenved6k-
nek; hogy k6pesek rzgr-unk 6te1t,

ruh6t vagy otthont adni annak, aki-
nek nincs; barltsdgot annak, aki ma'
gdnyos vagy rem6n1'r'esztett; tarnaszt

annak, aki pr6bat6telekkel ktizd.
Ha igy 61tink, J€zus vonzerei€t6l

teszunk tantsdgot a v1l6gban, 6s

m6sik Krisztuss6 v6lva hozzllltulunk
ahhoz, hogy mrive foll'tat6dj6k.

,,Amint engenx killddtt az AtYa, ugjt
killdelek en is titeket."

hogy mily-en neh6.z helyzetbe kert'rlt

a nemes bangwa n6p, melYet akko-
riban a krilonf€le betegs6gek miatti

900/o-os g'ermekhala nd6sdg kihalls-
sal fenl'egetett.

Eiindultak. hogy e mell6 a n6P

me116 llljanak: de 6rezt6k, hogy el-
s5dleges kbreless6gtik az, hogY

tovlbbta is kolcsonosen szeressdk

egymdst. hog:l igy tanirs6got tegye-

nek az Er-alq€1iumr61. Mindenkit
szerettek- .:;irnbs6gt6tel n6lkill.
Megszen-ez: e':; "z 

egeszsEgiigyi elld-

t6st egr- in.e-."e:les olosi rendel5
l6trehozds6r-ai. ::--elr- hamarosan k6r-
hdzz6 b6iJlt. A q:'-ermekhaland6s6-

got 29/o al1, szai:c:Ak. Az 5serd6
rn€lr-€n lramfejleszrd kozpontot hoz-
iak i6tre, majd eg1- dltallnos- 6s

k6z€pisko1lt l6tesiteuek. Id5vel - a

heir-beliek sokoldalri hozzaiirtrlisi-
ral - 72 utat 6pitettek a szornsz6dos

fah'ak osszekottet6s6nek biztosit6-
sira.

A konkrEt szeretet sokakat mag6-

val ngadott: a nep tobbs6ge bekaP-

csol6dott ebbe az irj 61etbe. A korib-
ban egymdssal harcol6 faivak kib6-
ktiltek, a hatdrok koruli fesztilts6gek
b6k6sen megold6dtak, a kiilonbozS
n6pek kirllyat megkotott6k egymls-
sal a kolcsonos szeretet szdvets6g€t,

6s tesw6ris6gben 61nek. igY - .gY-
mdst kolcsonosen megaj6nd€kozva -
csoddlatos m6don tanirsigot tesznek

m6sok e16tt, eredeti 6s hiteles p€Idln

mutatva mindenkinek.
Chiara Lubicb

' Jn 20,20

' Jn \7,23
3 Apostolicam Actuositatem. 2. (A Ii.
Vatikdni Zsinat dokr-rmentuma a

villgi hivek apostolkodisdr6l)

'Novo millennio ineunte. \o 40.

(Lz ij 6vezred kezdet6ir. \o 40.

Szent Istvdn Tirsulat, BudaPest,

2001.)

'A Toruni egyhizmeg;€b5l (Len-

gy elor szi g) 6rkezett zar indokok-
ho2,7998. februir 19.
6 Altalenos kihallgatis. 7974. ok-

Ez volt a tapasztalata n€h/any hoz- t6ber 2.

Ahhoz, hogy tellesitstik ezt az Ur- z5.nk tartoz6 orvosnak 6s ipol6nak ? v6: 1 Jn 1,1 
.

t6l kapott kriidet6st, szuks6ges, hogy is. 1966-ban tudom6sukra jutott, " Tertr-rllianus, Apologetico,39,7
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ATlzparancsolat €s a szabadsig
Ism6t szeretettel tldvozollek Tite-

ket. Bizom benne, hogy j6l hasz-
ndltdtok fel az idSt ana, hogy vissza-
t6rjetek Istenhez 6s engedj6tek, hogy
begy6gyitsa lelketek bfin okozta
sebeit a szentgy6nisban 6s m61ys6-
ges blnatot inditva szivetekben
afdlott, hogy a Titeket oly m6lys6ge-
sen szeret5 Istent megbantottatok,
elnyertdtek az 6 bocslnattrt.

Ma arr6l szeretn6k veletek egyritt
elgondolkodni, hogy vajon mi is a

bfin. Biztosan mindenki automatiku-
san rivAgja, hogy tudva €s k€szakar-
va elkovetett rossz; Isten valamelyik
parancsAnak megszeg6se. Pr6bdljunk
m6s vSlaszokat keresni, 6s mdshogy
fogalmazni, mi is a bfin val6jitbao. A
gyerekek a bfinre azt €rtlk, amikor
rosszat tesznek, vagy nem fogadnak
sz6t. De mi a rossz? - A j6nak a meg-

3,semmisitese. Es mi a j6? - Jdzus azt
mondja, hogy egyedtll Isten a j6. (Lk
18, 19) Amikor rosszat teszr-ink, a

,J6"-val szegtlh-ink szembe. Milyen
tehit ez a ,J6"? TOk€letes, csupa j6-
akarat, csupa szeretet... Ez a ,J6" , akl
azt mondja maglr6I, hogy 6 a Sze-
retet, azt akarja, hogy mi is azz1"

vfljunk, amr6: j6sAggd 6s szeretett6.
A bfin - a Szeretet visszautasitesa...
A bfin nem akar szeretni. A biin rnind-
az, ami szemben 6ll a Szeretettel.

Mindannyian ismerjr-ik a Tizparan-
csolatot. Parancsokb6l 6s tiltdsokb6l
6lL Az ember nem szereti, ha paran-
csolnak neki vagy megtiltanak vala-
mit. Ismetelten: a gyerekeket megfi-
g1'elr'e lltjuk, hogy min€l inkdbb
tiltunk nekik valamlt, 6k ann6l in-
kitbb azt akarllik csinllni, 6s ha va-
lamit panncsolunk nekik, biztos,
hogy makacsul 6pp az elTenkez6j€t
fog1lk tenni. Ez a g\-erekes viselke-
d6s valamilyen formdban mindanrn-i-
unkban megmarad felndn korunk-
ban is. Mi szabadok akarunk lenni
minden tiltdssal 6s paranccsal szem-
ben, Nekiink aztAn ne parancsolion
€s ne tiltson meg senki semmit! Mi
mdr feln6ttek vagy'unk 6s tudjuk, mit
kell tenniink, a magunk urai akarunk
lenni. Ez a fajta magatartls sAtlni
magatartfts, mefi fliggetlenek aka-
runk maradni minden folottes hata-
lomt6l. Olyanokkd akarunk vdlni,
mint Isten, de nem j6 6rtelemben,

hanem mint aki ismeri a j6t 6s a

rosszat. Pedig sokszor tapasztaljuk,
milyen neh6z megktjlonboztetni: mi
a j6 €s mi a rossz. Bfin tehdt az, ha
kev6iyen szembefordulunk a Szere-
tettel. lsten pedig a kev6lyeknek
ellenill...

J€zus Krisztus fij parancsot hagyott
rdnk v6grendeietril, amikor vissza-
t6rni k6szr.ilt az Atydhoz * a szeretet
parancsit. ,,Szeress6tek egymdst,
ahogy 6n szerettelek Titeket." $n 1.3,

34) J€zus az Atya k{ildonje, aki az€rt
jott, hogy elfijsdgoija nektnk: 

^z 
Atya

szeret Titeket. Az pedig, aki szeret,
nekrink a legjobbat akarja, azt, hogy
boldogok legl'Link m1l itt, a foldon.
Amit mar e1526 leveleimben emlitet-
tem - a boldogsdg nem mds, mint

szeretni 6s szeretve lenni. Istennek
pedig olyan nagyon fontos, hogy
boldogok legnink, hogy parancsba
adja, hogy szeresstink, 6s megtiltja,
hogy ne szeressrlnk. A Tizparancso-
latot ez€n ne parancsnak 6rtelmez-
zrik, negativ 6rtelemben, hanem po-
zitivan fogjuk fell Isten ezeket a pa-
rancsokat szeretetb6l adja nekr_ink.
Yal6jiban ez az 6 akaratdnak a ki-
nyilvinitlsa. Isten akaratit akkor tel-
jesitjtik, amikor megtartjuk parancso-
latait. Isten parancsolata csak ennyi:
Szeressetekl Isten parancsa eilen ak-
kor v6tr.ink, ha nem szerettink. Egye-
dul ez a b[in. Ez€rt ne keresstink
mindenben biint, ne moralizdljunk.
Egyszeriien csak szeresstink, de ne
aklrhogyan! Ne feiejtsrik el, hogy a
szeretetben Istenhez kell hasonl6kki
vllnunk! Isten szeretete irdntunk
nem onz6, nem kisajdtit6 vagy fel-
t6teiekhez, parancsokhoz k6tort. Is-
ten figy akar minket szeretni, hogy
az nekrink legyen j6, hogy dnilni
tudjunk annak, hogy szeret akkor is,
ha most m€g mindig nem sikertl figy
szeretnrlnk, ahogy elvdrja t5hlnk..
Isten minden emberr felt6telek n6l-
kril, szabadon, nagyleikfien, m61ys6-
gesen, onzetlentll szeret, elfogadva
vrsszautasitS,sunkat is. J6zus 6j paran-
csit ta15.n igy fogalmazhatndnk meg
m5,s szavakkal: arra vdgyom, hogy
szeress6tek egymdst, [rgy, mint 6n
szerertelek Titeket: felt6telek n6lktil,
szabadon, nagylelkiien, m6lys6gesen
dnzetlenlil, elfogadva mdsok vissza-
utasitS,sdt is. Ha igy tessziik, napr6l
napra novekedni fogunk, 6s egyre
hasoni6bbd vdhrnk 6hozza. Ha ezt
nem tessztik 6s nem is tdrekszr,ink rd,
akkor kdvetunk el biint.

Ism€t egy h6nap dll elSttetek, hogy
a Tizparancsolat megtartS"sit egyre
jobban begyakorolj6tok. Csendes
perceitekben gondolkodjatok el ar-
16l, hogy eddig hogyan €rrelmez-
t6tek a Tizparancsolatot, hogyan tar-
tottetok meg, vagyis hogyan szeret-
tetek, 6s mit szeretn6tek megvlltoz-
tatni, hogy egyre hasonl6bb6 v611a-

tok Istenhez a szeretetben: Sok ke-
gyelnret kivinva, im6.imban t ovtrbbra
is Veletek maradok.

E

Szeretettel: KingaCJ

25-
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Tudod-e a haragra val6 k€pess€g eredetefl

A harag tltalS.nos emberi tap^szta-

1at, j6 tudni, hogy honnao szdrmazlk

az ember haragra val6 k6Pess6ge. A

harag mindent 6that6 6rz6se v€gig-
kisCri eg6sz 6lettinket.

Meg kell ismernunk a fotr|strt ah-

hoz, hogy kezelni tudjuk. Az ember
haragra val6 k6pess6ge Isten term€-
szet6ben gyokerezik.

K€rem, senki ne gondolja, hogY

tiszteletlen vagyok Istennel szemben.
Eppen ellenkez6leg, m€ly tiszteiettel
6s szeretettel tekintek Istenre, amikor
ezt leirom. A harug ugyanis az isteni
term6szet k€t alapvet6 ie\IemzSi€b61
kdvetkezik: Isten szents6g6b6l 6s

Isten szeretet6b6l. A Szentirds kiie-
lent6se szerint Isten szent (3 M6z
1.44-4): (1Pt 1,16).

L szent sz6 azt jelenti: mentes a
bfnt5l. Az isteni term€szet - akLr az

Atyar6l, akfu a Fi6r6l, ak6t a Szentl6-

1ekr6l van sz6 - teljess6ggei mentes a

bfnt6l. Az lJjszovets6g szerint J6zus

,,hozz|nk hasonl6an kis6tt6st szenve-

dett mindenben, a brintSl azonban
ment maraclt' lLsto 4,t>).

Isten term6szet6,nek m6sik alapve-

t6 jellemz6ie a szeretet. ,,Isten a sze-

retet" (Un 4,8). Fontos megiegYezni,
hogy a szeretet sz6t rtt inkdbb mel-
l6kn6vk6nt kell 6rtelmezntink, mint
f6n6vk6nt. Ebben az esetben ar6l
van sz6, hogy Isten termCszet6nek
alaovet6 vonisa a szeretet. Ez nem
,"ik ut Ujszovets6g felfogS'sa az Is-
tenr6l. A Szentirls elej6t6l a vlg1ig
tgy ibrLzolja Istent, mint aki a te-

remtm6nyei j6l6t6n munkllkodik,
term6szet6b6l kovetkezSen szereti

6ket.
Ebb5l a k6t isteni tulajdonsdgb6l

kovetkezik az Isten haragia. Nem v€-

letlen, hogy a Szentirls sehol sem

mondja, hogy ,,Isten a harag Istene",

hiszen ez nem igaz kijelent6s. Isten

term6szet6nek nem alapvet6 t€sze a

harag, csupdn szentseg6nek 6s sze-

retet6nek kovetkezmdnye. A Szent-

irS.sban gyakran olvashatjuk, hogy
Isten haragszik. Az Oszovetsegben
455 alkalommal szerepel a harag sz6,

ebb6l 375 esetben Isten haragjdr6l

van sz6. A zsoltdros ezt kia: ,,Isten
igazbir6,6s olyan Isten, aki minden-
nap haragszik.'' tZsolt 7).

Isten haragja nem koditoz6dik az

Oszovets6gre; ha elolvassuk J€zus
61et1t, Iitthatjuk, hogy 6 is tobbszor
haragudott. (Mk 3.1-5); (Jn 2,13-17).

Szeretet6b5l kovetkezik, hogy min-

dig j6t akar az embernek. Isten

szentsCge pedig azt jelenti, hogY a

biin idegen t61e. Isten valamennyi er-

kolcsi torv6nye az 6 szents6g6n €s

szereteten alaPul; minden toru€nYe

€s parancsa az igazsdgot k6pviseii 6s

teremtm€nyei iavdt szolgdlia. Isten

azt akarja, hogy az ember j6t csele-

kedien, 6s |lvezze annak a gnimol-
cs6t. igy intette a zsid6 n6pet: ,,L1sd,

el6d adtam ma az €leret €s a jot, de a

haldlt es a rosszat is. Ezt parancsolom

ma neked, hogy szeresd Istenedet. az
tJrat, jdrj az 5 ttjain, tartsd meg

parancsolatait 6s akkor 6lni fogsz..."

6 M6z).
Isten i61 ismeri a biin Pusait6 ha-

tesat, ezCrt - ha azt ltrtja, hogv az

ember v6tkezik - haragra gerjed. A
harag- 6ppen szents6g6b6l 6s szere-

teteb6l kovetkez6en - Isten logikus
vdlasza az igazstgtalansLgra €s a

brinre.
Es mi koze mindennek az ember

haragjfihoz? Erc6I a k6rd6sr6l maid a

kovetkez6 szlmban kbzolt folytatfs-
ban olvashatunk.

38. zsohd.r

(Jran't, ne uadolj enge?n

bosszusagodban,
ne fenyits meg baragodban.
Mert nyilaid bel6m batoltak,
es kezed ram nehezedik.
Haragod nxiatt nincs eP helY

a testenlen,
bfineim ntiatt nincs nYugalma
csonljaimnak.
Men goioszsagaim elboritj ak fej emet,

6s sulyos teberkent nebezednek ram..

Rotbadnak es t'iszk1sodnek sebeim,

oktalansagonx miatt.
Nyomon tlt lettem, eg€szen

meggornyed.tem,
szomorkodua idrok-kelek na'pbosszat.

Agtekomat gtulladas lePte el,

nincs ep bely teslemen.

Naglton elgj,tdtort

es elcsigazott uagltok,

s ziuem faj dal m aban kialt ozoru.

Uram, elStted tan
mindqn uagt'odasom,
sobajom nincs elreitue elStted;

Sziuern uergddik. erdm elbagyott,
meg szentent tilhga sincs ueletn.

Ha kcjzeled neb.feient barataim
es Idrcaim. n:4ai!nak.
akik telem tariliiah.
nTessze maradnak.
76fi uetnek. qkik eletemre tonzek,

a kik ues zt emet a kari a k,

alnoksagot beszdlnek.

s naphosszat cselt sz6nek.

En azonban, mint a stiket,

nem ballok,
olyan uagtok, ruint a ndma,

aki nem nyitja ki szdjdt;
Olyanna lettem, mint Az,

aki nem. ball,
mint akinek nincs uedekezd szo

a szd.jaban.

Mert remenyemet, Uram,

beled uetern,

Babdly Andras te megballgatsz, Uram, en Istenem!

mentAlbipien4s szakernber Hisz azt mondom:

,, Miatt am sob ase oruen dj enek.

es ba labam meginog,
ne kdrkedjenek folottem. "

Mert kozel uagitok az elesesbez'

fajdalmart. mindetlkor el6ttem uant.

Mert meguallom gonoszsdgonta{,
es bdnkod.om. bfin1ru ntiait-

De ellensdgeiru elnek
es folem kerekednek,
sokan uannak, akik igazsagtalanul
gtttrlolnek,
akik a jo€rt rosszal fizetnek,
es bantanak, ntert jora t6rekszent.

Ne bag,ti el engem, Lram,
6n Istenem.,

ne tauozzal el tdiem!
Siess segitsdgeru.re,

Uran'L en szabaditoru!



F6leg Feles€geknek
Az esktivSnkon nemcsak hfs6get ig6rttiLnk, hanem

szeretetet is, mindhalllig. M6gis, ha elolvassuk Szent Pdl
Szeretet-himnuszit (1Kor 13. fejezet), ami olyan j6Ileiria,
mit is jelenr szeretni, ez legtobblinket gyorsan bfinbinat-
ra kell, hogl'' inditson. ,,A szeretet tiirelmes, j6sdgos, nem
k6rkedik. nem is kev6ly. Nem keresi a maga javAt (azaz
a nxaga igazat semD, a rosszat nem r6ja fel... Mindent
eitiir. mindent rem6i. mindent elvisel."

6szint€n sz6lva, e\€g ijeszt6 ezzel a listi,val osszeha-
sonlitani a sa16t. szeretetemet. Ugy gondolom, hogy kulo-
nosen nekiink, asszonyoknak nagy a kis6rt6s, hogy f6r-
jiinket elit6ljilk (nem jdr a templomba, nem eleget j6r a

templomba, iszik, nem dolgozik, t61 sokat dolgozik,
nem adja haza a p6nzt,-megbizhatatlan, goromba -
a list6t val6szinlileg mindenki tudja folytarni). Bez-
zeg mi/ Mi, akik rendszeresen j6.runk a templomba,
hetente akd"r tobbszor is, v€gezzik az imidsAgainkat, dol-
gozunk reggeltSl estig, neveljtik (vagy nevelttik) a gyere-
keket stb. Erdemeink felsorold.sa szint€n v€gtelen lista.
Sajnos, ennyivel mir ki is meritettuk a szeretet-himnusz
legtobb sor6t - negativ e15je11e1. Hiszen - ak6r-
csak gondolatban is - k6rkedtunk, kev6-
lyek volturnk, felr6ttuk a rosszat, nem
voltunk tr-irelmesek, nem tiiittik el a
rosszat. Va jon felismerjuk-e br"inoss6-
gunket? Yagy ragaszkodunk ahhoz, hogy a
mi erkoicseink f€rjr,ink fol€
rnagasodnak, 6s ezekbSl a
,,rnagassageinkb6l" rekin-
trink ale - tal6n eln€25-
en, megbocsdt6an,
sokszor pedig
nehe ztel6ssel,
haraggal - a f€r-
jiinkre, 6s igy
kimondatlanul
len€zzik 6t?

M6g akkor is, ha a tdrsam a.hibds, nem segitek
rqita, ba feliilrol szeretem, ak1,r agyon is nyom-
hatom ezzel a szeretetemmel, 5 pedig megaltrzva
6rezheti magtrt. Akkor szeretem j61, ha vele ,,egy szintre
kerulok" - ide az a felfedez6s vezethet el, hogy 6n ma-
gam is milyen bfin6s r'agr-ok. 6s a kritiklim, it6lkez6sem
is komoly biin, nemcsak a mdsik tettei. Ha a magam
biinoss6g6t felfedeztem, ez eir.ezethet ahhoz az alizatos
€s szelid szeretethez, ami felemeli a mdsikat is - val6-
j6ban rnind a kett6nket...

Ez mindannyiunkat nagy feladat eI€ iilit, nem konnyfi
megval6sitani. Ha jobban belegondolunk, mind,ez azt
jelenti, hogy teljesiteniink kellene J€zus k6r6s6t: haljunk
meg 6nrnagunknak. 6 jirt elol a j6 plldi:val: ,,61et6t adta
baritar€rt" - €s mindenki€rt, az ellens6gei6r is. T6irink
sokszor csak azI k€ri, hogy az ,,igazunkat adjuk a bazas-
tarsunkerf', hogy egy kicsit haljunk csak meg a sajit

ui Hajtds 27-

v6lem6nyunknek, jogos felhdborodisunknak, e1k6pzel6-
seinknek, kovetei6seinknek. lgaz, ezekbSl a ,,kicsi meg-
hal6sokb6l" 611 ossze legtobb ember szAmS,ra az az €let-
odaadtrs, amir6l J€zus besz€l. Nevezhetjiik ezt a P61 sze-
rinti onkiuresit€snek is.

Ja1, de neh€z ez az 6tL Mennyiuel konnyebb lemondqni
egy-egy etelrdl, mint az igazunkrol!

Mennyivel konnyebb egy lit1ni6-
ra elmenni, mint a tdrsunk fel6

k6t l6p6st megtenni a bocsi-
nat6t k6rve! Sokszor meny-
nyivel konnyebb egy ki-
lencedet elimddkozni,
rnint elismerni, hogy hi-
bdztunk!
Vajon nem sz6l-e nekunk

is J6zus iigyelmezretese, akj
k€pmutat6nak nevezi a fari-

zeusokat? Nem dorgdlhatna-e
minket is, vaiahogy igy: ,Jaj nek-

tek, meft nagyokat imidkoztok €s

bojtoltdk, de megsz6ljirok resrv6re-
iteket! Jaj nektek, mert mindenki 15.1

benneteket a templomban, de a sze-
retet parancsd"t megszegitekl"

Ha val6ban J€zvst akarjr-rk ko"
vetni, fogadjr-rk meg a szavAt:

,,Tanuljatok t61em, mert szelid
vagyok €s a\/azatos szivfi." (Mt
11,,29), De 6rdemes megfogad-
nunk P€ter figyelmeztet6s6t is:

,,Asszonyok, engedelmes-
kedjetek f6rjeteknek, hogy
ha n6meiyek kozuliik nem

hisznek is az Isten szavA-
nak. a felesegtik magavise-
lete szauak nelkuil is meg-
nyerje 6ket." (1Pt 3,1). Ha

valami vonz6 6s val6ban
elgondolkodtat6 lehet hS.zastir-

sunk szdmAra) az a J6zus-kovetS magatartasllnk,
szelid szeretetilnk - nem pedig a figyelmeztet€-

seink, k6retlenr-il osztogatott j6tanicsaink, birtrla-
laink: azaz a szavatnk.

Ez a lelki italakulSs nem konny-r,i, nem is vagyunk ra
k6pesek magunkt6l, csak a Szentlelek segitseg6vel. V6gtl1
is arr6l van sz6, hogy ahelyett, hogy a p6n_rnkat (6s a

konilottlink 615 embereket) pr6bllnltnk megvdltozratni,
ltadluk magunkat az lJrnak, hogy 6 minket viltoztasson
meg, formdljon Magdhoz hason16v5,. K6rjr.ik az tgaz
brinbinat €s az al6.zatoss6g kegyelm6t, 6s ajdnljuk eg€sz
l6nytlnket teljesen J6zr,rsnak, hogy ltadom 6letiinknek
immdr 6 legyen az igazi vezet6je. €s elkezclhessr-ink
gyumolcsoket teremni' 

popouicsnetpatoitay Marta
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Michelangelo, AdAm turenxtAse

nek, legbels5 titkaikr6l sz6lnak 6s

foltajak azt az igazi szolg|latot, amit a
mfiv6sz a mfivel5d6stOfienemek ter.

Ha a nrrjr €sze::51 i'an szo. a sz€p-
s€g t€mAja kikerlliietetlen. A sz6ps6g
ugr.'anis a j6 linhad megjelen6se, mint
ahogy a j6 a sz1ps6g metaflzikai el5-
felt6tele. Nagyon ta16i6. amikor azt
mondjuk, hogy a sz€ps1g nem mis,
mint a Teremt6tSl a miiv€szi tehets€g
lel6 elhangz6 folsz6litis. S k6ts6gte-
len, hogy ez a k€pess6g is talentum,
melynek az evang€liumi p€Idizat
togikdja szerint (v6. Mt 25,t430) ka-
matoznia kell.

A tirsadalomnak a miiv6szekre
6pp,igy sztiks€ge van, mint tud6sok-
ra, technikusokra, munklsokra, szak-

emberekre, hitvall6kra. tanit6kra.
aptrkra 6s any2tkra, Mindezeknek a

m(iv€szet azon magastendii formtji-
val kell szolgdlniuk az egy6n ndve-
ked6s6t €s a ttrrsadalom fej15d6s6t,

ami a nevel6s mfiv6szete. Ezen beliiLl

a mfiv€szeknek minden n6p m6ve1t-

s€g6ben megvan a maguk helye.
Amennyiben val6ban 6rr€kes 6s szep

alkot6sokat hoznak 16tre, nemcsak sa-

jdt n€puk €s az eg€sz emberis6g m[i-
velts6g€t gyarapitilk, hanem kiemei-
ked6 szolgftlatot tesznek a kozi6nak
is. Sajdtos erik6ja, s5t leikis6ge van a

mtv€szr szolgllatnak, mely a maga
m6djdn hozzAiArul egy n6p 6let6hez
6s irj jdszrilet €s1hez.

Isten J6zus Krisztusban emberrC

Iett: 5 az a koz€ppont, akihez fordul-
ni kell, ,,hogy az emberi l€tnek, a te-
remtett villgnak €s magtrnak Istennek
a titkit iel tudjuk fogni". Tstennek

ezen alapvet6 kinyilatkoztatasa, mint
miszt6rium, l:6tofit6s 6s kihiv6s a

keresztdnyekt szdmira a mIv€szi

IiI. Janos Pal p6rpa a rn(iv€szet}rivathsdirol

A mrivCsz a TeremtS Isten k6pm6sa.

Isten tehat 16tbe hivta az emben €s

feladatul adta neki, hogy mfivEsz le-
gyen. A miiv6szi alkotdsban bizonyul
leginkdbb Isten k6pm6s6nak az em-
ber. Feladatdt els5sorban azLltal va-
i6sitja meg, hogy sajit embers6g6nek
csoddlatos anyagilt f orm6lja, tovitbbt
a konildtte 1€v6 vtllgot is alkot6 m6-
don uralja. Az isteni Mfv€sz szeretet-

tel kozeledik a mriv6szember fele, s

ad neki egy szikrlt isteni b6lcsess6-
g€b51, amikor arra hivja, hogy legyen
r6szese teremtd erejCnek. Term6szete-
sen csak r6szesed6srSl van sz6, mely
nem sztinteti meg a TeremtS €s a
teremtm€ny v€gtelen ktil6nbs6g6t. A
m[iv6szet tdrtenete ezert nemcsak
miialkotlsok, hanem emberek tdrt6-
nete is. A mffvek alkot6ikr6i besz6l-

Michelangelo: Utolso iElet
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alkotdsok rer6n is. Megtestesul6se 16-
v€n ugyanis Isten Fia az igazsS.g 6s
j6s1g eg€sz evang6liumi gazdagsAgtrt
belesz6tte az emberi tortCnelembe, s

ezAhd a sz6ps6g [j dimenzi6ir is fol-
t5,rta: az evangCliumi rizenet csordul-
tig van vele. A SzentirS,s ihlette mri-
alkotdsgk mindenki sz|mtrra, ak5,r
hiv5, aktrr nem, annak a folfoghatat-
lan miszt6riumnak a tukrozdd6sei,
melyek k6nilveszik a vil5,got 6s ben-
ne lakoznak.

Ugyanakkor minden miiv6sz kozos
tapasztalata az ithidalhatatlan kii-
lonbsCg a m6gannyira sikenllt mfi 6s
a sz€ps1g mindenr foltilmirl6 rok61e-
tess6ge k6zott, amit az a1kot6 tev6-
kenysdg csfrcspontjdn megpillantot-
tak: mindaz, amit festm6nyben, szo-
borban vagy bdrmi alkot6sban kife,
jezhettek, csak lrny6ka annak a ra-
gyogdsnak, amely lelki szemuk eldtt
n€h6ny pillanatra folvillant. Legin-
kdbb a m[iv€sz k€sz arra, hogy beis-
merje korl1tait, 6s magl€vi tegye p6l.
apostol szavalt, aki szerint: ,,Isten nem
k€zzel 6pitett remplomokban lakik..,
Ezert nem szabad azt gondolnunk,
hogy az istensCg aranyhoz, ezr-isthoz,
k5hdz vagy a mfiv6szet, az embert
elme valamilyen alkotdsdhoz hason-
16." (ApCsel 17,24. 29:)

Az Apostoli Palota a mfikincseknek
is egyedri16116 kincsesh4za a vilitgon.
Michelangelo sz6l innen..., aki a Six-
tusi k6poln6ban bemutatta a vtltrg

RafJ'ae llo : Maria megkorondzas a

Ralfaello: Disputa

miszt€rium6t 6.s drimdj\t a teremt6stdl
az utois6 it6letig az6ltal, hogy az
Afyaistent, az it€15 Krisztust 6s a tor-
t€nelem kezder6t6i a c€IjAig tano fA-
radslgos utat megj6r6 embert 6br6-
zolta. Raffaello fincm lelk6 6s 6rz6-
keny g€niusza sok festm6ny6n sz6l,
de ktilonosen a Signatura stanztrjtrban
l6that6 Disput5.j5.n, ahol a Szent-
hdromsdg miszt€rium6nak kinyilat-
koztattrs6ra utal, aki az Euchafisz-
tiLban az ember :otttarsa lett; ezzel
rivtllLgrt az emberi gondolkodds k6r-
d6seire 6s elvLrisaira is. Innen, az
Apostolfejedelemnek szentelt bazi-
Iikab6l, a kolonnddokt6l, meiyek ki-
t6n karckk€nt indulnak a baziIikdt6l,
s mintha 6t akarnAk 61e1ru az emberi-
s6get, sz6lnak ... Bramante, Bernini.
Borromini, Maderno, akik t6rben je-
lenitettek meg a miszt6riumot, mely
az EgyhS,zat katolikus, embers€ges
kozdss6gg6, minden istenkeresd em-
ber Anyji:| 6s tttitLrs6v6 teszi.

Az Egyh1,z vdltozatlanul nagyra be-
csuii a mfiv6szet 6n6keit. A mfiv€szet
ugyanis, ha igazi. a saiS,tosan valldsos
kifejez6si form6kon trii is, belsdleg
kdzel van a hit viltgithoz, annyira,
hogy olyan id6s2akokban, amikor a
mfiveits6g kifejezetten elfordul az
Egyhdzt6l, a mfrv€szet htdat k€oez a
valldsos elm6nyekhez. Azok a n6k es
f€rfiak, akik a m6v6szetnek szentelt6k
magukat, t^rtoznak azzal, hogy
zseni6lis tehets6grikkel elmondldk:
Krisztr-rsban meg van v6lwa a vIIA.g, az
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ember, az emben test, 6s meg lesz
vdltva az eg€sz teremt€s, mely, ahogy
Szent P61 irja: ,,s6vdrogva v6rja Isten
ftainak kinyilvfnullsdt. " (R6m 8, 19).

Az €Iet 6s az ember szent voita
eI6tt, a villgmindens6g csod4ja eldtt a
csoddlat az egyetlen m61t6 maga-,
tart5.s. E csod5latb61 fakadhat az a le!-
kesed6s, amelyre szr,iks6ge van a mai
€s a holnapi embereknek, hogy a ho-
rizonton mlr jeientkez6 d6ntd kihiv6-
soknak megfelelhessenek 6s le tudjik
azokat gySzni. E lelkesedCsnek ko-
szdnhet6, hogy az emberisdg minden
elt6vel,ved6s utan Ojra fol tr,rd 6l1ni,
vissza tud talllni a heiyes ittra. Ebben
az 6rtelemben hangzott el m€ly, inti_r-
itiv megl6t5,sb61: a sz€ps6g fogja meg-
menteni a viligot.

A sz6ps6g a misztdrium titkosir6sa,
utalS,s az orokk6val6ra. Meghivls az
6let 6lvez6s6re €s a jovSrdl va\6 6t-
modozS.sra. Ez6rt nem tud megnyug-
tatni vegleg a teremtett dolgok sz6p-
s6ge, mert foldbreszti azt a titokzatos
vigyat Isten ut6n. Kivdnom nektek,
Mfiv6szek, szerte a viligon, hogy os-
v6nyeitek vezessenek el a sz6ps6g
azon 6ce6.njAhoz, ahol a csodtrlkozi,s
megr€szegiilt csodllatrd 6s kimond-
hatatlan 6roilm6 v6lil<l

II. Janos PAI papa 1999. aprilis 4-6n,
Htisuet uasdrnapj(n

A mfrudszeknek irt leudl alapidn
osszei llftotta: {is ko Mariann
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Felh6orszaghatr
F elh6orszltgban egyszet idttam 6letemben. Akkor,

mikor 6letemben el6szot lltttam haragosnak szii-
i6met. Az pedig akkor volt, mikor azt kltdezte t6'

-lem:

- Ki torte el a nagyaP6 Pohardt?
Kicsike voltam m6g, nem tudtam, hogy ha hibit

tesz az ember, be is kell vallani, az annak a rendje.

Lestitott feiiel vontam v6Llat.

-Tudom is 6n. Csak irgy eltorSdott a pohll
Sztil6m szomorfian n€zett r6m, sblnatosan besz6lt

ink6bb, mint haragosan:

-J61 van, fiam, nem vallatlak 6n tov6bb, ne f6lj.

Gydva is vagy, dacos is vagy: nem vagy az 6n fiam.
Azzal betette maga utdn az ajt6t, engem pedig

most mdr eg€szen elfutott a pulykam6reg.

- Az€rt se 6n tortem el a pohatat! - toppantottam
duhosen,.s kifutottam bfisulni a kertbe. V6gighever-

tem a deszkapadon, s foln6ztem az 6gre, ahol lom-
hitntszklltaka csodllatos alak(t felhdk. Volt kozttik
eg6sz olyan is, mint egy kiscsik6. Karcs0 dereka,
form6s kis feje, ezustsor6nYe.

,,Hej, ha 6n erre rilpattanhatn6k - gondoltam ma-

gamban -, meg se 61ln6k, mig a k6m6nyunk fristje

l6tszik. Tudom, majd sirna akkor utinan sztil6m."

Ahogy igy tfin6dtem, egyszerre csak viddm nyeritdst

hallok a h6tam mogott.

- Mit parancsolsz, lelkem kis gazddm? Reptiljek-e
vagy szliljak? Keletnek-e Yagy nyugatnak? Ugy-e,

miit az 6lommad6r, vagy irgy, mint a hatagos sz€I-

v€sz?

Hltran€zek: h6l, uramfia, ott toporz6kol a felh6-
csik6. Karcsii dereka, formds kis feie, eztistsdrenye.

Ki se csod6lkozhattam m€g magam raita, mAr akkor
ott riltem az arannyal futtatott nyeregben. Be se for-
dulhattam a konyhdra ttraval66rt: mire eszembe ju-

tott, akkorra fent lebegtr-ink a felh6k csodavillgdban'
Ahogy letekintettem, akkordnak tetszett az eg€sz

fold, mint egy szilvlsgomb6c. Bezzeg elpityeredtem
most, hogy a hlzunkat nem tallltam meg raita.

- Ne gondolj most avval - nyeritett a felhScsik6 -,
n€zd meg ink6bb ezt a tli.ndltpalotlt.

Ltrttam €n azt mfu a fo1dr51 is sokszor, de sose

gondoltam, hogy ilyen sz6p. Csupa kristliy a kr-iszo-

be, csillog-villog a fala, mint a sziviwLny, tunddklik,
ragyog az aranyos teteie.

- Forduljunk be, tdltos lovam, ebbe a mesebeli

tunderpalottrbal lHdtha megkinllnak a ttind6rek 
"gy

kis marcipdnnal.
Hdt mire ezt kimondtam, hire-hamva se volt a pa-

Iot6nak. Elfirjta a sz€\, mint a pelyhet, hanem hozott
helyette eg€sz nydiat. Bodor bunddiit, h6feh€r bi-
rinyklk hosszfi sorokban legelgettek az €gr mezS-

kon.
- Ejnye, de szeretn6m 6ket megsimogatni! - nyij-

tottam ki a kezem.
Erre egyszerre szanasz€t riadtak abdrlnyk6'k. Sz€t-

foszlottak, mint a fust, elszdl1tak, mint a pfra.

-Jobban szeretem az o7'ian bitritnykLkat, amilye-

nek mifel€nk ugrdndoznak a gyepen - mondtam
elszomorodva.

- Sebaj, kts gazddm - vigasztalt a felh5csik6 -, ka-
paszkodj ink6bb ennek a m-ulacskdnak a ftil6be,
amelyik itt hlnyja el5rirnk a cigdnykereket.

Hdt abba lehetett volna. mert a nagy hamvas nyirl-
nak akkora fr.ile volt, mint a malomvitorla. De ahogy

utilnakaptam, irgy eltrinr egr fZnak a koronditrban,
hogy pipaszemmel se leheren r-olna megtaldlni.

- Ejnye - csod6lkoztam eI -. min6lunk nem szok-

tak a nyulak fdra m6szni.

- Hja, gazdtkiim. azok nem is felh5nprlak Aml Hdt
rlyen fitk vannak-e tifel6tek, mint ez a felhSfa?

Bizony olr-anok nincsenek, mert ez akkora fa volt,
hogy a korondla beboritotta a f€l eget' S az volt
benne a legcsod6latosabb, hogy a tdmerdek dereka
is egr-re hailadozott pedig sz61 se firjt. Gy6m6nt-
almdk csillogtak-villogtak az 6gain, s ilgy csorom-

poltek. mint a j€ges5.

- De m6r ebb6l viszunk szuldmnek egy ossze-ma-

r6knvit - kapaszkodtam fel61e. De csak a semmibe

markoltam bele. Eltfint a fa, mintha ott se le,tt volna.
\o. meg is eredt mlr a konnYem.

- \agr,'on nemszeretem-orszftg ez a felh6otsztrg,
lor-acskdm. Semminek sincs percnyi neg6lI5.sa, meg
az errival6 is elszalad az embet sz6ja el6l.

- \o. meg6llj, mutatok 6n neked olyant is, ami

nem szalad el - toppantott a felh6csik6, s hipp-
hopp, egyszerre csak egy rettenetes oroszlln tatotta
fink a szdidt. Fak6 sor6ny6t, ahogy folborzolta,
reszkettem, mint a kocsonya, hdt m€g mikor elb6-
dtilt a szornyfi vadlllat:

- Ki torte el a nagyaP6 Pohatit?l
-\169 a felh6csik6 is megijedt ettSl az tlvolt6st5l.

\agyot ugrott, s irgy ledobott mag6t6l, hogy meg se

6l1tam, mig a pad a16' nem estem.
Hirtelen kinyitottam a szemem, €s foln€ztem az

6gre. Nem volt ott se felhSoroszl|n, se felhScsik6, a

silna k6k 6gen denilten nevetett a nap' ,,Alom volt
az eg€sz - gondoltam magamban. - Lz 6m - tfr'n6d

tem -, de hdt akkor mit6l sajog 6gy a vdllam?"

Az \ett biz annak a v€ge, hogy sz6pen levereget-

tem a ruhdmr6l a pofi, s akirmilyen csirfol6dva

nevettek a galambok a d:ir.cbaq alAzatosan som-

polyogtam be a tornlcra.
- - Szul6m, 6n tbrtem e\ a nagyap6 pohardt.

Mire egy nagy karaj m6zes keny6rrel megint visz-

szamentem a kertbe, akkotdta irira ott lebegett az

6gen egy csik6 formdit feIh5. De biz €n az6ta se

kiv dntam f elh6par ip in ny ar gal6 dzn|

M6ra Fetenc



Uj J{ajtds

A Bibliai vet€lked6 k€rd€sei

Kdrdd s ek Jdno s eu angdliumdb 6l

1. Oluasd rissze beljtes sorrendben a betfiket!
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2. Ra.kd. somend.be!

1. Nem 6 volt a vild,goss6"g.
2. Mi mindnydjan az d teljess6g6b6l kaptunk kegyelmet

kegyelemre halmozva.
3. Az Ige test6 lett 6s kozotttink lakon.

3. Ki mondta kinek?

1. Miei6n Frilop hivotr volna t6ged, lilttalak, amikor a frige_
fa alatt voltdl.

2. Milyen csodajelet mutarsz nekrink, hogy ezeket cselek_
szed?

3. Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki felulr6l nem
szriletik, nem l6thatja meg Isten orszigtrt.

4. Mit mondott Jdzus az anyjdnak a kdna.i menyeg-
zdn?

I. Ha ezt szeretn6d, megteszem.
2. Mi kozrjnk ehhez, asszony?
3. Mit virsz t6lem, mit tegyek?

5. Kinek a szdjdbdl bangzottak el ezek a. szaaak:
,,Neki niiaekednie kell" nekem pedig hisebbed.nem""

I. Litzir
2. J€zus
3. Keresztel6 Jdnos

Az el6z6 szdmunkban meglelent keresztrejtodny heljtes meglfejt€se:
,,Netn azdrt dh)nk, ltogy egyiink, ba.nem azdrt esziink, hogjt iljiink.,,

31

A v6.Iasz az fijs1gban van
beStes meglfejt€se (2OO5/2. sz.)

I. Mi az €let Ojj1sznIet6s6nek, a term6_
kenys6gnek a leg5sibb jelk6pe? (A tojat

2. Mikor kenilt megrendez6sre Marga-
ritha n6v6r karizmatikus lelkigyakorlata?
(Apritis 18-22.)

3. Ki volt Lfrcia n6v6r, 6s mikor halt
meg? (6 uolt az utolso fatiruai tdtnok, aki
februar 13-di bunyt el.)

4. Milyen programmal bdvriltek a tavalyr
efi.51 a korldthelmeciek hagyomlnyai? (A
korldtbelmeci iflusdgi keresztuttal.)

5. A kozelmriltban az ungv/ari egyh6"z-
kozs6gben milyen ev vette kezdetlt?
( /W'|SSZ|OS eU)

6. HSnyszor van a Biblilbanleiwa, hogy
oniljetek, lwendezzetek? (800-szor)

7. Melyik az a maddr, amelyik, ha kell,
cs5r6ve1 att1ri saj t meli6t, hogy v6r6vel
ttrpliihassa kicsinyeit? (A pelikan)

8. Paolai Szenr Ferenc sziilet6s6t, idd-
sod6 sztilei, ki kozbenldr6.sinak tulaidoni-
tottak? (Assisi Szent Ferenc kozbeniarasd-
nak)

9. Ki tartott el6adist Munk6cson Derii-
vel a t6l616s6rt cimmei? (Otofsson placid
bences szerzetes)

10. Mib6l k6szr,ilt a szeglny ember pdsz_
Kap( ( faoot)

A udlasz az rtjsdgban aan
k6rd6sei

l.H1iny csapar indult a nagyobb kor-
osztdlyban a hittanverseny dont5j6n?

2. Orosz Istv{n atya milyen t6m6ban tar-
tott lelkigyakorlaror a benei 6.s d€da| fiata-
loknak?

3.Ha a mfiv6szetr6l van sz6, minek a
t1mdja kikerii theretlen?

4.Ki tartott dpriiis 19-e 6s 23-a kozott
karizmatikus lelkigyakorlarot T6csdn?

5. Mikor 6s hol sztlerert Joseph Rar
zinget, XVI. Benedek pApa?

6. Honnan inditottlk el hirsv6tvasdrnao
azt a feltamaddsi jelkepet, amely vegigjir-
ja a Kdrplt-medence magyaiakra vid6keit?

7. Mi volt a X. Munkdcsi Ifjtslgi TalAl-
koz6 mott6ia?

B. Hovd vezet val6szinfileg XVI. Bene-
dek p6pa els6 nemzerk)zi ttia?

9. Mire ajitnlottdk fel a mdjus 8-6n meg-
rendezett J6t6konyslgi koncerr bev6tel6t?

10. Hdny ajltnd€kot kapunk a b€rm6l-
kozAsban?

A rejtudnltek meglfejtdseit 2OO5. jrtnius I4-ig
ke4dik bekiiWeui a szerkeszt1sdg cimdre!



?zzrcop
-J61 van, Peti! - dics6ri csemet6j6t

az anyuka. - Ma v6gre vid6man jott€|
haza az iskol6b6l. TaI6,.n megsze-

retted?

- Anyu, te mdr megint nem €rted a

dolgokat! M6s iskoldba indulni, 6s

mAs hazajonni onnan...

- APu, miert uag3t olYan banatos?

- Az elSbb oluastam egy nagYon

szomoru konyuet,

- Es mi uoh az?

- A bankkonyuem.

A tomegben egy kisl6ny elvesziti a
mamljit. Megl1t egy renddrt, bitran
el6je 1Il,6s megk6rdi:

- Rend6r bicsi, nem litott errefel6
egy n6nit n6ikulem?

- Pistike, mondj egit gjtriitdneuet!

- Kuka.

- M6ricka, te mi6rt ult61 a hats6

padba?

-Lz€rt, mert elol n6gYen szorong-
tunk, hdtul meg csak hlrman tlltek a

baritaim.

Opvos: Gratutatok a batorsd'gaboz!
Az operaciot hdsiesen dllta, de a mfi-
t1t elStt nagyon nyugtalan uolt,

dulakodott a nduerekkel, kiabdh...
BsTEc: Ne csodalkozzon rajta, d'ok-

tor ilr, biszen en csak az ablakot jdt'
tem megtisztftani...

Az orvos k6t 6vodas kisfidval s6t61.

Amikor egy templomhoz 6rnek, a

kisebbik megk6rdezi:

-Ez mi?

-Ez egy templom - vllitgositia fel a
bityja.

-Mi az a templom?

- A j6lsten hdza.

Ocsi elcsoddlkozik:

-Htrt" a j6 Isten nem az 6gben la-
kik?

B|tyja hamar megtalliia a vLlaszt

- Ott lakik, de itt rendei.

A gl,,erekek hosszri sora uarakozik
elsd gjtonasra. A pl1banos figj,telmesen
u€gzi a gltontatast. Az elsd gjterrnek

tobbek kozoll ezt gltonja:

- A tdkmagot a uizbe dobtam.
A masodik is ugltanezt g3t6nia, a

barmadik is, a negyedik is es fgt

toudb,b. Amikor az utols1ra kertil a
sor, a pl'banos mdr mosolYogua

mondja:

- No, kisfiam, te h tok'magot dohAl
a uizbe?

- Nem, pl1bdnos bacsi. En uagltok a

Tokmag.

A professzor ki akatia titgni a vizs-
gin a felk6szr.iletlen vizsgtrz6t.

-Tandr 0r, ldgyuljon meg a szive,

engedjen dt! - k6rleli a vizsgdz6.

- f,n nem a szivemmel gondolko-
dom, hanem az agyammall

-J6! Akkor ldgy'uljon meg az agyal

Az otuenes euekben a naglt gltar
titkarcagd.n megszolal a telefon:,

- Interurban. PaPa!
A fitk1rnd izgalomba ion:
- Hogltan? Orbd.n Pd'Pa?

-Megcsipett egy datizs, most mit
csin6ljak?

- Kend be olajjal!

- Nem lehet, m6r elrePiilt.

Steward.esi az utash oz:

- Uram; k,6r uacsorat?

- Mib6l lebet ualasztani?

- Igen uagJ/ nem.

- Hogy hivjdk abdrinYb6rJ
-Juhcjj!!

- Milyen a klSnozott szellent?

- Kisertetiesen basonlit.

Egy kets6gbeesett Pdciens a Pszi-
hitrterhez:

- Akdrhovd is megYek, magamat

magammal kell vinnem. Es ez elront
mindent.

Mit mondott a hangjta az elefant-
nak, an'tikor l{oe sorba allitona Sket a
bdrka el6tt?

- Ne lokd.6ss!

A rend6r este egy kisldnvt tal6l az

utcdn. Megk6rdi t6le:

- Hogy hivnak, kicsik6m?

- Krisztinek.

- Es mi a mdsik neved?

- Krisztina. '

-J6, de az aPukddat hogY hivjl''k?

-Papa,
A rend6r megvak1a a fejft, €s to-

v6bb faggat6zrk:

- Hol laksz?

- A mamlnll
- 

.. 1

- Es o nol iaKlK,

- Ndlunk.

-J6, de melyik utcdban?

A kisldny feln6z:

-A rend6r bdcsi nem tudja?

-Nem. 
j

- H6t akkor tess6k jonni, odave-
zetem.

Megfejtdk

Keresrtrejtadny

Boda Attila (BeregszAsz)

Bod6k Hajnaika (T6cs6)

Bodnir Alerandra
(trIez6kaszon1)

Bucsok Slndor (Nagysz516s)

Cserb6nics Diana (Gdlocs)

Ferenc Bedta (Rdt)

K6kes Yal& ia (Nevetlenfalu)
1.4

Laszlo Eva (ungvar.,

]Ioln6r M6t6 (T iszadsvdny)

Olencs6k KItu a (lJ ngv 6r)
Pavlik Jol6n (Munk6cs)

P €nzelik Istvln (Munk6cs)

Romdn Bianka (Szrifie)

Simon Anna (Munkics)
S\ezdk Andrea (Munk6cs)

Szatmdrt M6ria (Barkasz6)

Szviscsu Marina (Nagysz6l6s)

A helyes megfejt€st bekuld5k
kozil Bodnar Alexandra mezS-

kaszonyi olvas6nk nyert konyvju-
talmat.

Gratul6lunk!

A ud.l.asz az discigban ua.n

Boda Lttrla (Beregszlsz)

Boddk Hajnalka (T6csd)

Bodndr Alexandra
(Mez6kaszonl)

Bucsok Sdndor (Nagr szdlSs)

Ferenc Be6ta (R6t)

G€rgely Georgina (lluzsalr-)

Imre G1.ula (T€gI6s)

K6kes Yal€ria (Nevetlenfalu)

Kovdcs Ivetta (Ungv6r)

Molndr M6t€ (TiszaAsr''in1)

Olencsdk Klfua (Ungvlc)
P6nzelik Isw6n (Munkfcs)
Romdn Bianka (Szr.irte)

Simon Anna (Munk6cs)

Simon Gyorgy (Munkics)
Szatmlri Miria (Barkasz6)

Szviscsu Marina (Nagysz5l6s)

Konyvjutalomban GergelY Geor-

gina m:uzsalyi olvas6nk r€szestilt.

Gratul6lunk!


