A KARPATALJAI ROMAI KATOLIKUS EGYHAZI-\PJA

2005.X. €vfolyam, 4.

szAm. Jirnius

A X. Munkicsi Ifiusagi

Ilogy ne legyen rd.ncos a lElek
A papszentel€s el6 (2. o.)

Talfilkozo

Etetilnk szentmisdje
X. Munkdcsi Ifjirs6gi Tatlikoz6 (3-4. o.)
S ziua

el-l6le

kkel

€nek

elni

EgyhS,zze nei T al6lk oz6 M unkd cs

on

,a

(0-l.
o.,

,,ilyenek legltetek!"
Katolikus cigdnyok taliikoz6ja
Schonbornban (8. o.)

Elbaltagtak didkjaink
Ballagds a katolikus liceumban (9. o.)

OiraiTta\ az Egjt lt d.zmegjt ei
Teoldgi.ai Tanfolyam!

(tz.

o.)

Ballaghs a Szent Istviln

liceumban

Fetudtel a munkdcsi Szent Istudn

Ltceumba ds az ungud.ri Szent
G e tlErt fti s kot ai k ottEgiumb a.
(12. o.)
V€gs6 sza.ua. az enge'dehnessdg aolt
Eml6kez6s Mindszenrv T6zsef biborosra

(l+. o.)
l

Ki az, aki a ltald.lomat akarja?
Kinga n6v€r gondolatai (15 o )
,,

,.

t'.'"-'

IIa nem tudunk baragud.ni
A harag kezel6s6nek pozitiv modellje
(18-19. o.)

-,
a,

,,,.,

:

Ui J{njtris

2

A rARTALoMs6r:
A papszentel6s

el€ ., . ., .,2.

Mtrnkdcsi Ifjirslgi

T

aliikoz6

3 - 4.

o.

A papszentel€s ele

o.

. . . .I7. o.

Jrinius a diak6nus- 6s papszentel6sek h6napja. Ilyenkor fltal/ban irjragondoljuk hivatisunkat, felidlzzik a szentel6s, az tlmise 6lm6nyeit, azokat a
felemel6 pillanatokat, amikor a szentel6 imldsig 6s a Ptlspdk Atya k6zfo1t6tele lital ,,pappa letttink." Amikor legm6lyebb h6dolatunkat kifejezve a folddn
fekudtr-iLnk, 6s foiottunk a Mindenszentek liraniajAt 6nekelt6k, frgy 6reztuk,
hogy itt 6s most az €g €s a f61d ossze6q a kizdd (zarindok) Egyhlz €s a
megdics5illt Egyhdz (a szentek) kozbenjfu6 imddsdga iital.
2000 6v 6ta mindig vannak f€rfiak, akik meghalljdk az isteni Mester hiv6
szavit: ,,Gyertek, 6n emberek haltszlwit teszlek benneteketl" (Mt 4,1D. Simon
6s Andrds, Jakab 6s Jdnos fClretesznek mindent, otthagyjik apjukat 6s szerszlmalkat, 6s kovetik J6zust. Kik is voltak ezek a kev6s szav6, egymdst f6l
szavakb6l is meg6rt6 hallszok,6s hogyan viltak emberhalissztr?
A, hallszt 6let6nek kortilm6nyei szinte ,,k6nyszeritik" arra, hogy rendezett
kapcsolatban legyen az Istennei, hiszen viharok kozt, neh€z konilm6nyek
kozott 6li le 6let6t. Egy t6gi mondds szerint: ,,Ha nem tudsz imddkozni, menj
ki egy tozzant cs6nakban a h|borg6 tengerre, akkor biztosan megtanulsz!"
nppen ez1rtahallsznak bitornak 6s mer6sznek kell lennie, aki mer kockAztatni is. Fontos jellemvondsa keil, hogy legyen a turelem 6s a kitartas is, hiszen hlnyszor el6fordul, hogy a haldsz nem j6r sikerrel, de rnindig van ereje
6jra kezdeni. V6gril, de nem utols6sorban a halilsznak bolcs embernek kell
lennie, hivatds6nak, munkijlnak minden ,,fogftsit" j6l meg kell tanulnia, ha
meg akar 6lni. Nem volt k6nnyf hallsznak lenni J6zus kordban.

pozitiv modellje . . . . . .18-19. o.

ket!" Az emberhallsznak is rendelkeznie kell azokkal a tulajdonsdgokkal,
amik a hal1szban megvannak. Els6 helyen keIl, hogy legyen 6letiinkben az
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Roman Povch nyomdiidban,

Ungv6ron

J€zus ezeknek az embereknek mondja: ,,Emberhali"szokkA teszlek bennete-

Istennel vaI6 rendezett, bens6s6ges kapcsolat az imldsAgban, ehn6lked6sben,
szents6gimdddsban, a szentmise bemutatfs6ban, a b6nb6nat szents6!6nek
v6tel6ben, hiszen ezek a legf5bb erSforrisaink! J6zus hlnyszor hiv benntlnket: ,Jojjetek hozzlm mind, akik ffuadtak vagytok 6s terhet hordoztok, 6n feltiditelek titeket. Vegy6tek magarokra Lgdmar 6s tanr-rljatok t6lem, mert szelid
vagyok 6s allzatos szw6 - 6s nnrgalmat taIlltok lelketeknek. Mert az 6n igdm
6des 6s az 6.nterhem konnyr1." (Mt 17,28-30). Bdtornak 6s mer€sznek is kell
lenntink. ,,A fiatalsdg nem az nlet egyik szakasza, hanem a 161ek trllapota: a
mer6szs6g uralma af61elem felett, a kaland irSntlvSgy ereje a k6nyelemszeretet felett. Senki sem lesz oreg az 5t61t 6vek szim6t6l. Az 6vek rincossd teszik
ab6rt, de a lelkesed€s hilnya rincokat szant a l6lekben. F6lelem, ketelked6s,
az onbrzalomhilnya - ezek azok a hossz[r 6vek, melyek hajlond teszik a termetr-inket. Olyan fiatal vagy, mint a hited €s oiyan oreg vagy, mint a k6ts6gbees6sed. Ameddig szived befogadja a Sz€ps6g, az Orom, a Bitorsig, a Nagyvonalfsdg koveteit, 6s tudomdst veszel az emberekr6l, a Y6gtelenr5l; addig
fiatal vagy. Ha azonban szivedre rak6dik a k6telked6s hava 6s a cinizmus jege, akkor megoregedt6l..." A mai felporgetett vilegban sajnos ,,hilnycikk" a
turelem, a meghallgattrs, a rn6sikta val6 odafigyelEs ideje. Ez is fontos szerepet kell, hogy betoltson az emberhallsz 6let6ben, hiszen ha embereket akarunkhallszni, akkor a sziviinket kell a horogra t(tzn| V6giil a tanul6konysdg,
az isjra val6 nyitottsdg is fontos szerepet kap az 6lettinkben - ,J6 pap holtig
tanul."
Ahogyan a kivtrlasztottak sem egyik pillanatr6l a mlsikra vtrltak haliszokb6l emberhallszokkl, igy akik ma v|laszolnak a Mester hiv6 szav6ra, azoknak is sokat kell tanulniuk. Fiataliaink a szentel6s el5tti utols6 vizsg/akra k€szrilnek ezekben a napokban, amit lehetett 6s ami t6hik telt, azt megtanuft/ak,
Szentel6stik ut6n elfoglaljdk a Ptispok Atya 6ltaI szamukra kijelolt dllomlshelyet, hogy megkezdj6k az emberhallsz felel5ss€gteljes munkdjdt 6s 6letre viltsdk azt, amit 6vek alatt tanultak. Kis6rje 6ket 6s minden papot imidsfgr"rnkl
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nlettink szentmis€je
X. Metnkd,csi lftrtsdgi Tald.lkozd
A szawrsEerutAnAsnil (1, nEsz)
,,gletriflk szentmis6je" - ez volt a
mott6ja az idei Munk6csi lffis6gi TaIllkoz6nak, melyet Yarga LlszI6 kaposviri pl6b6nos atya tafiott a sz6.kesegyhlzban. Majnek Antal plispok
atya k6szont6se ut6n a meghivott
eI6ad6 belekezdett els6 el5addsdba,

melynek t6m6ja

a

szents6gimddlts

volt.
Ldszl6 atya szem€lyes 6lm6ny6vel
kezdte a besz€det; elmes6lte, papi
6let6nek elej6n hogyan t1ft. meg 6s
gy6gyult meg testilegJelkileg 6ppen
egy szents6gim|ddsban, amikor m€g

nem 6rtette 6s nem kereste azt, 6s
utdna hogyan jutott el a szents6gimlddsig a kovetkez6 €vekben. Most
mdr eg6.sz napos szentslgim5dls van
pl6bdniatemplomdban, amiben a hivek is r6szt vesznek. ,,Kaposvd"ri
templomunk eg6sz nap nyi|lta van,
ki van t6ve az Oltdriszents6g, 6s rigy
trinik, sok embert vonz J6zus jelenl6te; sokan vannak, akik boldogan
megosztjdk idejriket, jelenl6triket az
0r J6zus Krisztussal."
,,Nem szerettem szents€gimdddst
v€gezni. Azt gondoltam, minek
ennyit jdmborkodni, amikor annyi
mindent lehetne k6zben csindlni." vallja. Gy6gluldsit kovet6en v6gre
tudta szeretni onmagtrt, 6s el tudta
fogadni azt is, hogy Isten feltEtel
n6lktlLl, ingyen szereti 6t frW, ahogy
van. ,,Evekig annyi aj6nd6kot, karizmdt, 6lm6nyt 6Item dt a Szentl6lekben, mint azel6tt soha. Egyre szomjasabb lettem, egyre nagyottb vigy
tdmadt bennem az Ai6nd6koz6 utdn.
Szerettem volna taldlkozni Istennel.
Ez a v6.gy folyton er6sodott bennem,
6s egyre nyugtalanabb6 tett."

- mCg a nyolcvanas 6vekel6szor
kapott ftlevelet, Franciaorszdgban keresett fel krilonboz6
k6zoss6geket, akik hat6konyan mrikodtek: szerette volna tudni, mi a
titkuk. Vianney Szent Jinosr6l megtudta, hogy, mivel az emberek nem
jottek a templomba, 6 hat €vig nem
teft mest, mint 6r6kat toltott imeban,
szents6gimddlsban. Ennek k6t kovetkezm6nye lett: 6, J6nos megvS.ltoAmikor

ben

zott, 6s bezS.rtak a kocsmdk. Lz emberek elkezdtek jonni hozzd a tempIomba; nem 6rA voltak kivdncsiak,
hanern Jlzusra €s az 6 ajAnd6k6ra.
Jinos pedig osztogatta azt. Hagtta,

hogy Isten megvtrItoztassa 5t, adott
id6t neki, s akkor kezdtek jonni
hozzl az emberek.

Ezutdn egy

Bdrka-kozoss6gbe
ment, ahol eg6szs6ges 6s 6rtelmi fogyatdkos emberek 6lnek egy kozoss6gben. ,$z 6rdekelt, hogyan lehet
egyritt 6lni vehik szeretetben, orom-

hozztjuk a hajl€ktalanok, metr6b6l,
hidakr6i, rires tekintetfi, ki6gett emberek. 6k minden nap megmosdatj6k, megetetik, etoltoztetik 5ket, s
mS"snap kezd6dlk minden elolr6l.
Hogy lehet ezt birni a szeretet erej6-

vel, hiis6gesen, egy €leten it? Az
egyik szerzetes felvitte 5ket a hdz
emelet6re egy terembe, ahol semmi
m6s nem volt, mint egy tabern6kulum, s abban az OltArrszents€g. A hat
szerzetes koztll egy mindig ott t6rdelt

a tobbiek6rt.
titok.

6

is azt mondta,. ez

a

ben, b6k6ben. Nem csak f616rira,

,,Amikor hazajottem, azt mondtam:

hanem frgy, hogy megosztom vehik
az €letteremet." Egy Ilny adta meg a
v6laszt, akinek 15 6v 6ta az volt a

Krisztus trgyanaz Ydrpalotiln, mint
Plrizsban. A puding pr6b|ja pedig
az, hogy megesszrik. Nincs mls v1Iaszttrs: haszndlnom kell a t6rdemet.

szolgdlata, hogy a kS.polniban szentsdgimdddst vlgzett a tobbiek6rt. ,,6

fogalmazta meg elSszor a titkot: 'fel
kell ismerni, hogy az Oltdriszents€gben lev6 Krisztus 6s a megtort ember
uryanaz'. Ez a titok. Ter€z anya ezt
tgy fogalmazta megi'addig kell sze-

retettel szeml6lni az Oltdriszents6gben kdztrink jelenl6v6 Krisztust,
amig felismeritek 6s megszeretitek az
sz€l€n fekv6ben ielenl6v5 Krisztust'. A kornyezetedben, a felebaritodban, m€g az ellens6gedben is ott
van Krisztus a megtort emberben.
Plrizsban a Szeretet Missziondriu-

tt

saihoz vezetett L6szl6 atya itja.
,,Hogy lehet ezt kibirni?" - klrdezte
ott is. Naponta folyamatosan jonnek

Vagyis dtmentem a templomba az

t

lr

el6 6s megpr6b6ltam. Rettenetes volt.
Soha 6letemben nem voltam csendben, soha 6letemben nem voltam

eszkoztblen, soha nem engedtem
meg, hogy \ttetszS legyek - 6s soha.
nem vdrtam ennyire, hogy v6ge legyen az egy 6rinak. F6l 6ven 6t nem
tapasztaltam m6st, csak tiress6get,
sot6tseget - elkezd6dott a m6t1t. Az
orwos is ezt teszi: kitisztitla a sebet.
Ez tofiCnt velem is. Csak az€rl ta*ottam ki, mert a lelkivezetSm azt
mondta, hogy normdlisabb vagyok,
mint mdskor. Meg hdt megig6rtem
Jlzusnak. Azt pedig tudtam valakit6l,
hogy ha azt mondom J6zusnak: 60

Ui Hnjtds
perc, azten lealkuszom 55-re, men
sok dolgom van, akkor k6t h6t mfrlva
m6r nem megyek 6t. Nagyon neh€z
idSszak vo1t, de imi"dkoztak 6rtem,

6n pedig

megtanlrltam el6szor

is

semmit tenni. F6l€v utdn pedig ..dtolelt az Isten", €s ez az €Im6ny az6ta
^^*
JC"rrl

L^^.,^+.

^l
rrdEyutt cr.

A szents6gimidls a semmittev6s
mfiv6szete. Kj kell birni, hogy az Isten cselekszik. Nem konnyr-i. Azt
szoktad meg, hogy mindig te cselekszel, Isten pedig segit.
sem tesz, az gyantts.

Aki

semmit

H6t 6vig egyutt laktam egy teljesen
b6na f6rfival, akit befogadtam a p16biniira. Megtanultam beontEst adni,
etetni, fiirdetni, mindent meg kellett
csindlni kortiLlotte. De fantasztikus
ember volt. Annak az orom6ben 61t,
hogy rz Isten szereti 5t. Napi 6-7 orAt
imidkozott, odafigyelt arra, akivel
besz6lgetett, es miutdn befejeztek a
besz6lget6st, naponta imddkozott €rte. Es ez az ember meg sem tLldott
mozdulni. Dobbenetes volt, ahogy
ezt. v€gezte, 6.s azt tapasztaltam, hogy
hatekony. Egyfoly'tdban az Ur jelenl6t6ben hordozta 6ket imAjdban, 6s
felajlnlotta Cfirik szenved6s6t. Amikor h6t €v ut6n eltemettem a baritomat, akkor kozel szizan iilitott/tk,
hogy az 5 imlja 6s szeretete kovetkezt6ben gy6g1'ultak meg.
Aki pihen, az gyan6s. Pedig a pihen6s olyan, niint a zen6ben a szi-

net. Ha nincsen
szlinet, akkor

a

15.rma

hangok kozott

lesz be161e. Meg

kell tanulni semmit tenni. A szents€gimdddsban ez az egyik legfontosabb, hogy kozben 6szrevegyem,
mennyit dolgozik az Isten".

Ter6z anyit egyszer arra k€rte az
egyik n6v6r: anyim, annyian vannak
kint. Mi egy 6rAt im6dkozunk reggel,
de ezalatt rengetegen meghalnak,

a dolgunk. Ha megpr6bllod a sem-

k6tszer annyi a feIadat". Ebb51 veszik
6szre testv6reink, hogy ,,az Cn Ltydm
sztintelentil munkllkodik", ahogy

mittev6st az lJr jelen\€t6ben, ieljesen
biztos lehetsz, hogy az elsS gondolat
az lesz: mennyi mindent meg kellene
csindlnom: most kijavithatndm a dolgozatot, kivasalhatndm a rr.rhdkrt, trkarithatndk... A l6nyeg az, hogy ne
marudj itt! A biin nagyon egyszerii:
filssrtlened6s r szenttSl. Nem kell
sokat tenni: csak egy kicsit fiigget)enitem magarn. 0gy jirok, mint egy

J6ztis mondja.
,,Mi azt hisszrik, hogy mi vagyunk a
villg klzepe, 6s rajtunk 611 minden"
- folytatta Ldszl6 atya. ,,Ha valaki belemer6szkedik a J6zussal val6 szem€iyes kapcsolatba, akkor fel fogja is-

vonat, melyet elt6ritenek: csak egy
kis vasdarabot, a vdlt6t mozditj6k arr6hh ..,*,-....b
mnid m6o eo\/er 6s m5o
egyet... mindig csak egy kicsit fordul
el a vonat, es tovfbbra is egyenesen
robog, de mdr r6gen nem afe16,

merni, hogy alig tehet valamit. Min-

amerre keilene. Eztteszi a Gonosz is.

dent az Isten v6gez. En csak asszisz-

Beteszi a vtr1r.6t, el akar t6riteni, 6s
nem is rossz dolgokkal. Nem azt

rink szorulndnak. Engedje ffieg,
hogy roviditsunk ezen az rd6n. Ter€z
anya ezl mondta: r,nem. K€tszer
annyit kell ott lenni az Ur el5tt, ha

tdlok, de milyen gyonyonl dolog,
hogy ott assziszttlhatok 6s nem
mdshol; hogy arra mdltatott, hogy
n6hdny ffiszLlat od6bb tegyek.
Az a tapasztaiatom, hogy eiSszor
mindig az im6t hagyjuk abba, ha sok

mondja neked, hogy sz6gyelld magad, hogy itt vagy az rJr e15tt, 6s
semmit sem teszel; hanem aZt: sok

dolgod van; valamit tenned kell;
vagy: ott hagltad a betegeket a k6rhizban.
A szents€gim6dishoz a semmit*
tev6sen kivul sztikseg van az iddre.
Arra mindig van id5, ami fontos. Ha
valakibe beieszeretsz, mindig van
id6d rd - mert szereted. Nagy botriny akkor, ha azt mondom, hogy
nem szereted az Istent? Lz id6 €s a
szeretet egyenerrdkii. Akit szeretek,
azzal sok id6t toltok eg)'utt. Azt mondod: Uram, nagyon szeretlek t6ged.
A mai nap 24 6r6j6b61hdny misod^Pr.et

tArArt6l

rtcle?
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a
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drdrnben dtni netn annyi, mint szrintelentil neuetni ua.gjt
dnekelni banem szild.rd elaekre td.maszkodni, optimizmusban 6lni. Es a.mikor ennek a,z optfunizmusnak a.lapja.
az fsten, ba tudjuk, ltogjt 6 szeret minket €s uezet, nyugodt bizonyossdg birtokdban aa.gyunk, mely dletiink erejdt ds rirdmdt kdpezi.
P. Point
Az orom uirdgait neked kell

ehiltetnedl

.

Phil Bosmans

Gertrud von le Fort

Uram! Engedd, hogy t6rsaid legyrink az alkotS,sban,
Meg6rtsrik 6s megsz6pitstik a Te kezed munkdj6t,
Hogy ez a mi foldtink biztos otthona lehessen
Gazdags6,gnak, Sz6ps6gnek, Boldogsdgnak 6s 86kess6gnek.
Szent-Gyorgyi Albert

Te Deum
Te, 6letem nagy Istene, dics6retet akarok zengeni
egyetlen F6nyed mindh6rom Partjtrnakl
Dalommal b6vetem magam Dics6s6gednek tenger6be:
ujjongni akarok Hatalmad hull6mver6s6ben!
Te, Csillagaid aranvf€nyfi Istene,
Te, zuhatagaidnak zfrg6 Istene,
Te, trizet hdny6 hegyeid ldngsz6r6Istene,
Te, viztrjaid s tengereid Istene,
Te, valamennyi vadlIlatod Istene,
Te, kalS.szaid €s vadr6zs6id Istene;
H116t adok neked, hogy l6trehoztdl minket, rJram,
hil6t adok az angyalk6rusokig,
LEgy iidott mindaz6rt, mi €lr.
Te, Fiad Istene, orok Irgalmass6god nagy Istene,
Te, megzavart embereid nagy Istene,
Mindazok Istene, kik szenvednek s mindazok6., akik
meghalnak,

testvdri Isten sot6t l€pteink nyom6n:
H6l6t adok neked, hogy megvdltott6l minket, Uram,
hdl4it adok az angyalk6rusokig,
L€ gy 1tldott boldogsdgunk€rt!
Te, Lelked Istene, ki lEnyed m6ly6n
Szeretett6l Szeretetig 6radsz,

f.getd eg€szen le a lelkeinkig,
ittf,Tjsz minden tertnkon, itperzselsz a sziveinken,
Te, frj Folded szent Teremt6je:
H61a az6rt, hogy hii6t zengek N6ked, Uram,
hLlitt adok az angyalk6rusokig:
Zs oltdraink Istene, h6rf 6ink Istene,
Dics6retet akarok zengeni egyetlen F6nyed mindhdrom Panjinakl
Dalommal bEvetem magam Dics5s6gednek tenger6be,
ujjongni akarok Hatalmad hull6mver6s€ben!

Ha ortilsz, megnyitod a sziveket, ha keseregsz,
bezlrod 6ket. Isten az orom forrlsa. Az orom tehdt
a vallS"sos ember igazi magatartAsa.
Szalezi Szent Ferenc

A szivnek k6t kamrlja van, az egyikben lakik

az

orom, a mdsikban abdnat. Amikor az orom fel6bred
az egyikben, a mdsikban elszunnyad a bAnat. 6,
orom, vigydzz,halkanbesz€Lj, hogy fei ne €breszd a
bdnatotl

H. Nezuman
Urunk, Feltdmadt Jdzusunk!
Jojj kozdnk ma is athatolua
a belillr1l lezd.r"t ajtdkon.
Ldpj,,kozepre" szauaddal 6s szents1geddel.
Add nekilnk bdkede4 gjtogjtits meg

fel minket
a legnagjtobb oromre.
Nyisdfel az ajtdka4 melyeket behilr1l mi zdrunk be.
Ne bagj[ bennrl.nket kamrdnk sotdtjeben,
banem tdrd.fol
lelkilnk kapuit az embertd.rs, a uildgfele.
Tdgt feltdmadt 1leted taniliud minket,
bog1,t tdged birdesstink az elet orszdgutain is.
H.'wirtler
6s szabadits

Az

a

feladatunk, hogy Isten orom6nek taniri iegy'rink, Igaz, ez kereSztrit - de az orom irtja is, mivel
a iem6nys6g
rem6nvs6s iltia.
ttja.
P. Cazelles

Vannak' semmis6gek, amelyek nagyobb oromet
okO4lak'J€zusnak, mint b6rmi m6s. P€IdAul egy
mosoly...
,.'..i'..,.]..:ii.|':.....:'..:.
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Szivb6l-1€lekb61 €nekelni
Kdru

st ald.lkoz

ti 6 s i 6tdkony s dgi koncert a s z 6 ke s egy It d'zb an
,,

Zs olt Aft enekele

k

Ist enemne k,

amig csak. leszek".

Zsolt

1'46,1

2005. majus 7-en rendezt1k meg
a Tours-i Szent Marton
sz1kesegjtbdzban a WI. Kdrpataljai
Romai Katolikus Egltbazzenei Talalkozot. Mint arrol el6zd szdmunk birei
kozott mdr beszdmoltunk, KarQar
aljarol ndgt gyermek- €s 6t felndttkorus uett reszt a taldlkozSn. Iddn
ellszor uenddgkdrus is fellepett, a bu-

Munkacson,

dapesti Wekerle-telepi Szent Jozsef ko-

rus, akik masnap az ugtancsak a

sz€kesegtbdzban megrendezen jdtdkonysagi koncerten is reszt uettek.

Alabbiakban Szuirid.a Janost, a ket
esemdny flszeruez1j€t 6s Molndr Janos
a.Q)AL

a korustald.lkozd megbiuott egy'

bazzenei szakdrtdi1t kerdeztolk, uala'
mint kozreadjuk Kaposi Gergelynek,
a Wekerlelelepi kor r'r.s karnagitd'nak a
talalkoz6 utan Szuirida Janosboz irt

Fent: a legkisebbek Neuetlenfahtbol
Lent: a btrszti ifjfisagi konLs

leuel6t.

Szvirida J6nos: ,,H6t esztend5vel ez-

el6tt az€rt kezdtem el az egyhLzzener
talltlkoz6k szewez€s€t, mert f gy €reztem, szliks€g lenne egy olyan egYhtrzzenei rendezv€nyre, ahol rendsze-

resen tal6lkozunk, betekint6st nyer-r-ink, ho1 tart 6ppen az egyhdzzene,

Ki'zben 6szton6zzik a k6rusokat,

kawezet5ket, hogy fejl5dni tudjanak,
€s az rgazr 6rt€kek maradjanak meg.
nppen ez6rt kezdett5l fogva mindig
felk6rtem egy egyhlzzenei szak€tt5t,
A beregszaszi korus

hogy vegyen res^, a tal.tr1koz6n, oszszegezze az e\hangzottakat, segitsen
eldbnteni, mire 6rdemes odafigyelni,
€s magyarAzza el, miben kellene vdltoztltni. Ezzel irdnyt lnutat a k6rusok-

nak, mit kellene kiktlszobi,lni, mire
kellene nagyobb hangsfr1yt fektetni, s
az 6nekeseket is arra osztonzi, hogy

jr

szivb6l-l6lekb5l €nekelj enek.
Fdjlalom, hogy egY ideie kevesebben vesznek r€szt a ta1l1koz6kon, bdr
ugyanakkor vannak olyan r6szwev6k,
akik nagyon sztrmon tartiak. Min5s6g6ben, szinvonaltrban azonban sokat
emelkedett a talSIkoz6 az €vek folyamin. Kuri6zumqak szdmitott az icl6.n a
budapesti korus vend6gszerepl6se is".

U1 J{ajtds
A k€peken fentrdl: a r6mai katolikus
iflnsagi koru.s; a budapesti uend,igk6nts;
a prauoszldu egjtbd.z korusa; a gordg
katolikus szeminaristdk korusa a uasd.rnap megrendezett okumenikus konce?ten.

A

beudtelt

a munkd.csi szeg,lnyek

d t kezt

et ds 6re

fo rdit on d k.

Molrr6r J6nos aqra: ,,E1s5 alkalom-

mal vettem r€szt az EgyhS,zzenei TaI61koz6n. Nagyon

j6

benyomdsr rett

a szinvonal.
Nagyon j6 volt a hangulat is, mindenki nagyon sz€pen 6nekelt. Kul6n6sen
a gyerekk6rusoknak orriltem. Az egyhS,zzen€re va16 nevel6st gyermekkorban keil elkezdeni - igy szeretik meg
a klasszikus egyh|zzen€t is a gyerekek. Az ungv6ri 6nekkar fell€p6s6t
kis6r5 fiatal 16ny rovid, ondll6 orgor6m, igen magas volt

nakoncertje

is

figyelemrem€lt6an

sz6p 6s szinvonalas volt. A v6g6n pedig a tal6lkoz6 csitcspontj1n, a szent-

mis€ben egyi,irt adhattunk h6l6t

az

eg)'tittl€r6ft, a kozos 6nekl€s6rt',.
Kedues Janos, Drdga Baratainkl
mdjus elej1n, rnikor meg-

0g1t 1reztuik

€rkeztul.nk bozzatok, boglt baza6r-

keztilnk. Haza, 6s nem csctk azerl,
?neft ug?anazok az ismerds emberek

fogadtak, akikkel mdr eg|,, we tatatkoztunk, haneru azdrt is, mert min-

den kozenk brtzott batar, mind.en
aktudlpolitikai manduerezes ellenere
egtek uagl,tunk! Szent Istuan felajdnlasa cisszekdt benntinket, osszekcit
benntinket a kcizos kultura, a kcizds
nyelu, es mindenekfoldtt az a kcizcis
bit, amelynek maguait 6, Szent Istuan
bintette el ebben

a nemzetben. Nagy

orom uolt uegre reszt uenni Egtbazzenei Talalkozotokon, melyre mar
euek ota keszclh,ink, orom uolt

ballani

a sok gltdnyc)n7 bangot, latni o lelkes

arcokat,

a

remek felkeszuiltsegfr

€s

elkcitelezett karuezetdket. Es orom uoh

egyaitt enekelni ueletek uasdrnap az

okuruenikus szellemisegfi jotekonysa-

gi

koncerten. Megtapc4sztalbattuk,
bogy az Egltbdz sz€ttoredezeset, a
szakadasok nagt trag1didjdt bogltan
tudja a szeretet beg,,6g,,itani. Ez a nai
IstenLink batalrnas csodaja, hogy
nincs az e rossz, amit ne tudna kegl,telmeuel joud uahoztatni.
Kedues Janos, kdszdnjtik a sok jol,
sz€pet, amit ez alatt a nebany nap
alau kaptunk tdletek!
Kaposi Gergely
a Budapest-\Tekerle-telepi
Szent J6zsef k6rus karnagya

7-
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,,Ilyenek legyetek!"
IV. K at ol;iku s Cig ti.nyt ald'lko z 6

Sc

b cinb

ornb a'n

Hdrom 6vvel ezel6tt Sch6nborn adott otthont a katolikus

cigAnyok eIsS tallikoz6jinak. Most - Visk 6s NagyszSlSs
ut6n -, ism€t itt gyulekeztek mAius 28-in, szombat reggel
a ktil6nf6le tdborok tagjai. Burkhard Nogga 6s Martin
Landwehr n6met atydk 6s kozoss6guk, akik szint6n foglalkoznak cigdnypaszto rici6val, nagy vend6gszeretettel fogadtdk a rendezv€ny r€sztvev6it. Az els5 tal6lkoz6n vagy
szaz reszvev6 vett r6szt, most pedig mdr maidnem k6tszdzan gyfltek ossze. F6rfiak 6s n5k, fiatalok 6s id6sek,
kis- 6s nagy gyerekek k6pviselt6k katolikus k6zdss6geiket.

Kozben gyakran hangzott el koszonet azok fel€ a hitoktat6k 6s n6v6rek fe16. akik az egyes t6borokban a cigftnyokkal foglalkoznak. Kozill0k is tobben 6rkeztek a ta\tr\koz6ra.

Napkbzben diafilmei vetitettek le El Pel6nek, a boldoggA avatott ctgtrnynak az €Iet€r61. A szentmis€ben Dirl G6za
atya, a magyarorsz1.gi cig6nypasztoreci6 felel5se arr61 be-

sz6lt: El Pe16t nem csak a ciginyok, hanem minden ember

v6lni a
kegyelem erej€r.el. ..Odafilitottltk mindenki el6: ilyenek
legyetek! Ezt jeienti az, hogy valakit boldoggd avatnak" e16 odadllitott6k, hog.r,'mindenki 11ssa, miv6 lehet

L tatlikoz6

dicsSitd 6nekekkel kezd6dott; a lelkes 6nekl6s meg rs alapozta a j6 hangulatot. Majnek Antal ptispok

atya koszontotte a je1enl6v6ket, majd az egyes.+ tiborok
k6pviselSi besz6ltek arr61, milyen vLltoztrs toft6nt 6letukben a mirlt €vi tal6lkoz6 6ta. Tantsdgt€telek hangzottak el
megt6r6sekr6l: ezek hitelessEge az elbesz€l6k atcin ltrtszott, akik elkotelezSd6st 6s belsS b6k6t sugSroztak, EIhangzott annak a f6rfinak a tan:(:sagtet ele is, aki Mar garitha

fejezte ki a 16nr.eget egyszerf, taltrI6 szavakkal. Majd arr6l
besz6lt, hogv-an talslkozhatunk Istennel: gyakran a misik

emberen kereszrul, vagy pedig irgy, hogy becsr.iletess€grinkre vllaszol Isten az 6 Gondvisel6s6vel.

n6ver nvalyi lelkigyakorlatfn gy6gyult ki tuddtiki6b6I
(ery61 beszd.moltunk elSzd szd'munk 6. oldaldn is - a
szerk.) Test€n kivril csalddi 6s lelki 6lete is rendbejott err51 is besz€|t 6 is, feles?ge is, s minden ieIenl€v6t atra
buzditottak: vegyuk komolyan mindannyian, hogy J€zushoz tartozunk.
Testben, ldlekben

gtogtultan

Iandwebr Martin, Dul Gdza

6s

Burkbard Nogga atydk

egyes teborok, f5leg a gyerekek
A szentmise uten
^z
t€szv€tel€vel r6vid szindarabokat, 6nekeket adtak el5.
Eb6d ut6n pedig szfinni nem akar6 6nek16s 6s tinc kovetkezett, amibe minden je1en16v5 bekapcsol6dott. Majd lassan mindenki elindult hazafell, Ei Pe16 arck6p6vel diszitett

at

z6szl6lkat lobogtatva, aki majd a h6tkoznapokban is
figyelmezteti 5ket - 6s mindannyiunkat: ilyenek legyetek,
ilyenek legyunkl

I

papai Zsuzsanna
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di kiaink

Elballagtak
2005. mdjus l1-6n eljott a Munkdcsi Szent Istvdn Licer-rm
di6kjainak €let6ben a ballagls napja. Sok k6szul5d6s 6s

munka el6zte meg a nagy esein6nl't.
Az tinneps6g 8 6ra 30 perckor kezd6ddtt a munkd"csi
sz€kesegyhS.zban, ahol Majnek Antal pr,ispok tartott
szentmiset Losik Iswln, Bab61y Andrls 6s Pogdny Istvdn
hitoktat6 atyikkal eg1'Litt. A dilkok a konydrg6sekben
k6rt6k a j6 Isten iiddsit tanAraikra, a diikokra, az egyh6zra €s a j6 tovltbbtanulds 6rdek6ben. Szentbesz6d6ben
Majnek Antal puspok hangsrilyozta, milyen fontos fel-

fedezni az emberi 6rt6keket, mindenki egy kr"ilon kis
gy€m6nt, amelynek hatalmas 6rt6ke van.

A koszont5k ut6n a ballag6k vettCk At a sz6t, akikhllijukat 6s szeretetuket fejeztlk ki taniraik, nevel6ik irdnt,
osztdiyf6nokukt6i pedig konnyes bircstt vemek. A tan6rok utdn az itt marad6 didkokhoz sz6ltak €s ftadt6,k a II.
6vfolyamnak a nemzetiszinfi szalagokkal diszitett staf€tabotot, amelyet 6k egy €wel ezel6tt kaptak meg. Didktfusaik ig6retet tetrek, hogy megpr6bdlnak m6lt6 ut6dok
Ienni 6s a liceum hirnev6t tovibb oregbiteni. A leend6
harmadikosok bficsirztat6jukban az €let pillanatainak fontossagat emelt€k

A szentmise befejez6se ut6n a v6.gz6s6k elindultak vdn-

dorirtjukra, amelyhez a mdsodikosokt6l megkaptdk a
vindortaisznyit. Ezzel kivS.ntak szlmukra j6 utat, szerencsCt 6s sikereket az €Ietben. 10 6rai kezdettel a liceum

6pillet6ben folltat6dott az rinneps6g, amelyet Kristofori
Olga igazgat6nS nyitott meg. A himnuszok elhangzisa
utin kiosztottlk a tantS.rgyi vet6lkedSkon eredm6nyesen
szerepl5 diikoknak az okleveleket. Ism€t Majnek Antal
piispok, majd Gullcsy Lajos nyugalmazott reformatus
ptispok koszontotte a diAkokat. Mindketten az €Ietre val6

ki, k6rt€k, hogy gondoljanak vissza ri-

juk, 6s imldkozzanak 6rtiik, Ezek ut6n Gullcsy

Eva"

6nok sz6lt novend6keihe z. Btcs(tzisdb an orom6t
fejezte ki, hogy ilyen tanitvdnyai voltak. Besz6d6ben felhiwa figyelmr.iket a magyarsigttidat fontossdgS.ra, rettekre
buzdiwa 6ket ezen a t6ren is.
o

szt6,lyf

felk6sztil6sben segits6get nyfjt6 istenhitet emelt6k ki, 6s
azt, hogy az €let sok neh6zs6ge kozepetre is mindig id6t
kell szd.nni az Istenre. A vdrosi'k6pviselet r€sz6r6l Mihailo
Labos alpolgS.rmester 6r sz6lalt fel.

Guldcsy Lajos 6s Majnek Antal pLispokok

Az rinnepsEg befejez€sek6nt megsz6lalt az r.rtols5 csen.

gd 6s felhangzott a Sz6zat, mely egy korszak lez|risit €s
valami 6jnak a kezdet6t is jelezte.
Ezitton is szeretn6nk a vEgzdsoknek sikeres vizsgtrkat,
eredm6nyes felv6telit 6s boldog dletet kivlnni a liceum
nev6ben.

t
Egressy Eua,

a l[ceum

II

eufolyamos didkja
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Felv€teli felhivis
A Munk6csi Szent Istvdn Liceum

p6tfelv€telt hirdet
a 2OO5/2OO6-os tanCvre
A Munkdcsi Szent Istv6n Liceumba olyan trltallnos
iskoldt v€gzett tanul6k jelentkezhetnek, akik a 3
6ves tanulmlnyi id6 alatt komoly tantdrgyi felk€szit6sben, magas szintfr miiveltsCgben 6s katolikus
oktatdsban-neveldsben szeretnEnek r€szesulni.
int6zm6nyunkben korszeriien felszerelt sz6'mit6'
g6pteremben emelt 6raszdmban 6s csoportbontdsban tanitjuk az informatikiLt €s az idegen (angol, n6met) nyelvet. Fakultativan tanulhat6 a vaIIlstotl6net,
miiv6szettortEnet, egyhim zene. A jelentkezSknek
irdsbeli felv6teli vizsgdt kell tennitik magyar nyelvb6l 6s irodalomb6l, matematikab6l, valamint sz6be-

li vizsgdt hitismeretb5l. A fe1v6telt nyert nem helybeli didkok szdmS.ra sztrlllslehet5s6get biztositunk
egyhdzi int€zm€nyekben, melynek kolts6geihez
sztiks6g eset6n az egyhdz is hozzdidrul.

Jelentkezni lehet 2005. jfrnius 29-ig.
A felv€teli vrzsgtrk id6pontia: 2OO5. iirnius 30.'
9oo 6rai kezdettel /koz€p-eut6pai id6 / .
A jelentkez€shez sztiks6ges a helyi lelkipdsztor
zdrt borit€kban kuldott allni6levele.
Cimiinkr 89600 Munkics, Nedeczey u.20.
Telz 8-23L-23O27

E-mail info@katlic.rnk.uz.ua

Jelentkez€si laP
xE4Jux NyoMTATorr nnzf,ixxnt KrraLrENI
N6v:

d6tum:

Szulet6si hely:

Lakcim:

irinyit6sz6m:

postacim:
telefon:

Melyik iskoliban

tan:ulsz?

Tanulm6nyi itlagod a 20A4/2005-os tan6v I. f616v6ben:
Milyen ny eIv e / ke / t tanultll?
Hltny €vrg tanultdl hittant?
Ig6nyelsz-e szlil6s0'

t'

Igen

J

NemA
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,,Bizztrl le6nyom, a te hited meggy6gyitott
t€ged."
A

kereszt6ny embert szr.ilet6s6t6l

halli4.ig kisCri megv6ltdsunk jele

-

a

keredzt. Keresztei6sr-lnkkor homlokr-rnkra rajzoliAk, b6rmdldskor
szinten ezt a jelet kapjuk. Amikor
elkoltozrink az f,gi Hazdba, keresztet lilitanak sirunkra. Ev szdzadokon
keresztril keresztek llltak a falvak
hattrrdban, jelezv6n : itt kereszt6nyek

laknak. Nagyon sok ilyen keresztnek van tort6nete. Egy ilyen t6rt6netet szeretn6k most kozreadni egy
keresztrSl, amely a benei J6.zus Szive-tempiom kertldben dil.
Bene a Borzsa foly6 partj6n eltenilS kozs6g. M6r az 7200-as
6vekben emlitik a kr6nikdk.
Regi temploma a XIV. szdzadban 6pti1t. Az 7550-as evekben
a falu eg6.sz lakossdga afiefi a
reformdtus hitre. Temploma a
reformdtus gyrilekezet istentiszteleteire szoIgllt. Csak a
XIX. sz6.zad v6g6n kezdtek
Ben6ben r6mai 6s gorog kato-

elkezd6s6hez. A koveket kihordtdk
6s egy m6ly meszesgodOr is t6tongoff. Ket kisl6ny, Bertsik Andorn6
leinykdja, Anika 6s bariltnSje itt jitt-

szott. Anika j tCkb6l ugrotr a 96d6rbe, 6s egy kidll6 riveg m6lyen
fels6rtette a 16b6t. A sebb6l om16rr a
v6r. A koneti orvos ltrtsz6Iag ellltta
a s6nil6st 6s bekotdzte a sebet.
Anika llIapota azonban nem javult.
Egy h6t m6lva merevgOrcsot kapott.
Beszlllitottlk a beregsz itszi k6rhdzba, ahol meglllapitottlk, hogy tetanuszmlrgez6se van. nlet-haldi kozott lebegett. Az orvosok nem sok

sztinteien ima 6s az Isteni Irgalomba vetett hit meghaligatdst
nyert. Anika iilapota javtlt. Igaz,
gyenge volt, haja kihullott, de 1934'.
iirlius 22-6n a szomsz€d hdz ablakdb6l n6zte, hogyan szentelik fel
a templom alapkov6t. N6gy h6nap
mfrlva, 1,934. november 11-6n, amikor a benei J€zus Szive-templomot

felszentelt6k, mAr gy6gy;ltan ven
r1szt a szefiafi1.son A templomszentel6skor egy kereszt is 6,llt mir
az 6.pilet mellett. A kereszten felirat: ,,Bizz6l led"nyom, a te hited
meggy6gyitott teged. Gyermeke fel-

gy6gyulisdra lllittatta

egy

anva."

,,Isten mell6khat4s nElkril

- mondra n6lunk pir
6wel ezel6tt egy atya, aki
gy6gyit"

reszt vett templomunk b[rcs6-

jln. fs ez igy igaz. Anlka felgy6gyult 6s nem maradr betegs6g6nek nyon-]a vagy kdros
kovetkezm6nye, mint ahogy
azt az orvosok j6soltdk. El-

likus valllsri lakosok letelepedni. Gazdilkod6k 6s s2616munkS.sok voltak elSdeink.
1850-ben 50, 1900-ban 746
r6mai katolikus 61r a faluban,
7934-ban pedig m6r 200, A
benei hivek a k1zeli S6rosorosziba jlrtak 6t szentmis6re,
de egyre inkdbb 61t benmik a
vigy, hogy sajit templomuk
legyen. Sokat imddkoztak 6s
dolgoztak az€rt. hogy rem6nyrik teljestiljOn. Volt, aki telket ajdndlkozott a templom-

kertilt ugyan a falub6l,

az

1950-es 6vekben Magyarcrszdgra koltdzott. F6rjhez ment
6s gyerekei szr-ilettek. Ben616I, a kis J6zus Szive-templomr6l azonban soha nem
feledkezett el. Tobbszor gy(tf
tdtt szdmunkra adomtrnyokat.
A rendszerv1,ltls utdn mindig
megtal|lta a modj|'t, hogy
anyagllag tdmogathassa temp-

6pit€s c€ljAra. Bertsik Andorn6,
szliletett PelBenszky Anna tanit6n6 pedig odaad6 munk6val buzditotta a benei hiveket,
osszetafiotta 6s leikesitette 6ket. A

gyermekeket vall6sos sziniel6adS,sr

A

a

tanitotta, melynek bev6tel6b6l a
templom6pit€sre sz6nt p6nz osszeg6t novelt6k. 6 maga is jelent6s
osszeggel jdrult hozz6, ami nem lehetett konnyfi h6rom gyermek mellett, akiket egyedLil neveft.

I934-ben a telken mdr sok min-

den k6szen lllott az Cpitkezls

lomunkat 6s az itt maradt r€gi
nyugdijas bar1tait is, b6r 6 is
csak ny'ugdijas volt. Templo-

munkban sok minden az 5
adom|nydnak a gyiimolcse,

t6bbek kozdtt egy

rem6nyt ffiztek a felgy6gyullsdhoz.
Edesanyja eg€sz id6 alatt az 6gya
el6tt imddkozbtt. A benei katolikus
€desany6.k m6ly egyritt6rz6ssel gon-

doltak a szerctett tanit6 n€nke, aki
mindig p6Id6t mutaton nekik kefesztclyi szefetetb6l. Imakort alaki
tottak. A nap minden 6r6jdban
imddkozott valaki J6zus Szents6ges
a kisldny f elgy6 gyullsi€rt.

Sziv €hez

Fatimai

Sz6zanya-szobor is. Azok koz€ a
katolikr,rs kereszt6nyek k6z6 tartozott, akik trldozatot is tudnak hozni
az6.rt, ho gy mi"sokon segithessenek.
Egdsz L994 januLrjdig, amikor is az

Ur Isten mag6hoz sz6litotta 6t.
Adjon neki az Ur orok boldogs6got
az figi Haztrban.

u Varga Erzsdbet

Bene
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Az 6r6k €let o'z Isten megismerdse! (ut;' Jn 17'3)

FsrHivAsor

EcvsAzMEGYEr TnoLOcrAI
ThxroLYAM

GtAnos rAaon
Jur-rus 4-10. SzinYdkon rendezik
meg a IIi. Gitdros Tlbort. Jelentkezni
jfi4ius 25-ig a Szewez6irod6ban lehet Megyesi LlszI6nil vagY Kiss

A Munkacsi R6mai Katolikus Prispoks6g id6n otodik alkalommal inditja el

Katalinndi a kovetkez6 telefonszl'
mokon: 8-231-54670, 5467 1,.

a mawar nyelvfi Teol6giai Tanfolyamot (kdzismert nev6n FTK-I). A tanfolyam
kozott
h6rom6ves, havonta egy szombati napon reggel 8 6s d€1ut6n 3 6ra

MwtsrnANsrABoRoK
Jutrus 18-22. Pdrbuzamosan kdt
ministranstabort rend'eznek Tneg
Kerekbeglten

lentkezni

a

ill. Gyertyanligeten'

Je-

belyi pl1banosnal uagt

ministrdnsoktatonal jt'tlius 10-ig le-

kerr-il sor az el6addsokra. Helyszin Munkdcs'

A jegyzeteket a ptispoks69 szeni be. Ezek fu6ba €s az irtikoits€gbe besegitr,inklJelentkez6si lip a pl1biniikon kaphat6. A jelentkez1shez pl6bdnosi
jelentkez6si
ziaaa" szLiks6ges. Jelentkez6si hat6rid6: 2005. augusztus 25. A
u' 15'
Mira
lapokat a ptispoks6g cim6re k6rjiik eljuttatni: 89600 Munkdcs,
Szeretertel ajilnljuk a tanfolyamot mindazoknak, akik szeretn6k elm6lyiteni
rudlsukat, €s azokrnk is, akik hitoktat6i k6pesit6st szeretn6nek

bet.

hitbeli

Rosxe PErnn trYe

hitokszerezni. A v6gbizonyirviny megszerz€se vtan a pl6bdnos felk6r6s6re

tat6i szolgilatot lehet kezdeni.

LELKIGYAKORLATA

Aucuszrus 12-1.4. Roska P€ter atya

lelkigyakorlata lesz Ungviron, a
Szent Gell6rt Koll6giumban. Ha lehet, mindenkl hozza magdva! a h6-

Szeretettel

vlriuk a jelentkez6ket!

F,gyhlnrnegyei Teol6 giai Tanfolyam

zastArsat is! Jelentkezni Munkdcson a

(2005-2008)

Szewez6iroddban lehet a 8-23154670-es €s 54671'-es telefonsz6mokon, i11. Ungvdron PoPovics Krisz-

Jelentkez€si laP

1jnanel a 8-222 34594-es Lelefonsz|
moo.

I. /A ielentkezl

Az ungud'ri
Szent Gelldrt

N6v:

/lelnykori

Katolikus

zoss6gben, 6s fontosnak :artiak lat'6-

hituk, marya?

siguk er6sit6s6t.

A 2005/2006-os tan6v I. f€l6v6re

:

.......... "'......

Sztilet6si id6: 6v, h6, naP:
irAnyit6szAm:
Lakc[m'.

szcietettel v6tja olYan ungvlri
egyetemen/f6iskolin tanul6 firik 6s
16nyok jelentkez6s6t, akik szivesen
61n6nek keresztEny 6rt6krendfi ko'
sz6lesit6s6t,

n6v/

Sziilet6si hely:

Szakkoll€giuffi

kortik

tilltikil/

.

'.

'... .....

'. '

.....

helys69:

hdzszim: ......,.
Telefonszdm (k6ddal):
Le gmagasabb iskolai v €gzetts€ g:
Foglalkozis:
Eddigi egyhLzi szolgSlarai:

a

felv6teli vizsga idSPontja:
2005. augusztus 2.(kedd) 9 6r6t6l
(magjtar idd szerint)

D6tum:

a jelentkezd ald'irasa

HelYszin:
Szent Gell6rt Katolikus

Szakkoll6gium
88000 Ungv6r, Ukrainska u. 81.
Telefon: (822)28-7 99 ; @22)27 -57 8
Jelentkez6si laPot a pl6b6ni6kon
6s a koll6giumban is lehet kapni.

II. /Pl€b6nos tiilti ki!/
Pl6b6nosi ai6nlds, a fenti adatok hitelesit€se'

""""

'q" "

a Plebanos alairasa

Ui Hajtds
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XVI. Benedek pdpa megemlEkezett el.6dje 85.
szdiletdsnapjdr6l
Mljr-rs 18-1n, d61el5tt a szerdai trltaltrnos kihallgatds
alkalmlval XW. Benedek pApa katekdzise megkezd6se
el6tt megeml€kezett arr61, hogy szeretett elSdje, II. J6nos
Pil pdpa ezen a napon tinnepelte volna 85. sztilet6snapjAt. ,,Biztosak lehetunk benne, hogy 5 most fontr5l let

bennunket. Mondjunk koszonetet az Urnak, amiert
nektink ajdnd€kozta ezt a pipitt. S mondjunk koszonetet
magtrnak a Szentatyinak mindaz€rt, amit tett 6s amenynyit szenvedett." XVI. Benedek pipa szavait a Szent
P6ter-t6ren

-

a kezdeti es5 e.llen€re

-

osszegytrlt mintegy

huszonotezer hivS lelkes tapsa fogadla, klfejezve azt,
hogy mindenki lelk6ben 6l6nken 6l II. Jdnos PAl pdpa
alakja.
VR

\

1

reglci6 prefektusak6nt egyik leghris6gesebb munkatdrsa
6s a hivatalos formikon tirl szellemi pafinere, besz6IgetStersa is volt e16dj6nek. X\4. Benedek pdpdt a hiv6
emberek nagy tobbs6ge 6s mdsok is nagy szeretettel
fogadt6,k. Joseph Ratzinger szelid mosolylva| egyszert
6s kozvetlen magatafiasAval mindjdrt megh6ditotta a sziveket, azonnal bensSs6ges kapcsolat alakult ki kozte 6s a
tomeg kozott, amely megvtrIaszttrsa prllanatdt6l folyamatosan mintegy dtoleli 5t szeretetevel. A kedves emberi
vondsokon t61 XVI. Benedek megnyiiatkozdsaiban mlris
6rintette a jelenkor egyhlndnak szinte minden fontos
k6rd6s€t: mint pl, a kereszt€nyek egys6ge, a valllsok
bardtsiga €s pirbesz€de, az egyhitz szolgdlatdba illitott
pApasdg, a modern kultfira relativizmusa eileni ktizdelem,
a n6pek kozotti pitrbesz€d 6s b€ke. A pipa hatdrozottan
6llitja, hogy az egyhitz feladata az alapok hiis6ges
megdrz1se a szizadokon it €s az evang€liumi rizenet
tovtrbbadlsa a mai emberek sz6mdra. XVI. Benedek
jelent6s gesztusa volt el5dje, II. J6nos P6l pipa boidoggd
avatdsinak azonnali elindittrsa, amellyel nemcsak sajit
akarat|t 6s 6rzelmeit tolmicsolta, hanem a hivek nagy
r6sz6nek kivAnsiglt is, akik m6ris szentk€nt tisztelik az
el6z6 pipit,6s m6lt6 ut6ddnak tekintik a jelenlegit.
VR

XVI. Benedek Pdpa a.z olnszorszdgi Bari'
ud.rosdban lezdrta a 24. orszdgos
Eucb aris ztikus Kongre s s zust
,,Bari virosa boldog, orom ragyog az emberek arcdn"ezekkel a szavakkal koszontotte Francesco Cacucci 6rsek

a

virosban XVL Benedek pdp6t, aki
tinnepi szentmis6vel lezArta a nyolc napja

d6l-olaszorszS,gi

mStjus 29-€n

mas t6meg

- a szewez6k szerint 200 ezer szem6ly - vdrta
€s tidvozolte ezen az els6 olaszorsztgi lelkipisztori ldtogat6sLn. A szentmise szinhely6re, a Marisabella nevii kikotSbe a Szentatya m5,r azzal a pipamoblllal drkezett
meg 6s jdrt kdrbe most e1s6 alkalommal, amelyet oly kedvess6 tett el6dj6nek, II. J6nos Pil p6p6nak alakja. Bari
n6pe 6s az orsztg minden r6.sz€b6I a kongresszr,rsra oszszeffiIt hatalmas hiv6sereg ovAci6val, feh€t-sirga papir
z6szl6cskdk €s sfuga sapkarengeteg integet€s€vel fogadta
a Szentatyat 6s skandllva ismeteltek nev6t, 6ppfgy, mint
rogton piLpitvit v tlasztA.sa alkalmlv al:,,Benedetto, Benedetto" - melynek jelentCse: 6ldott. A pdpa bevonuldsakor

megsz6Ialt az Eucharisztikus Kongresszus dallama is. A
a szentmise ut6n ugyancsak helikopteren

Szentatya

a Yatrkdnba.
,7?

K6t h6nappal ezel6tt, 2005. Zprilis 79-€n vSlasztotta
meg a konkldv€ II. J6nos Pil pipa ut6d^ Joseph
Ratzinger biboros szem6ly6ben. iI. Jdnos Pli p6pa ut6da
az a szemlly lett, aki 24 €ven kereszttil, a Hittani Kong-

i

tart6 Nemzeti Eucharisztikus Kongresszust. A p6pa helikopteren indult el a Yatik6nb6l Bariba, az Adria-pani
sportkozpontba, ahol a kongresszus plpai legltusa, Camilio Ruini biboros, Bari-Bitonto 6rseke, az olasz kor
mdny k6pvisel6i, 6s a ftgi6 minden fontos k6zm€It6sAga
megjelent a pirya fogaddsdra. XVI. Benedek pipit hatal-

v isszat€rL

XVI. Benedek kdt bdnapja pdpa

13-

Krakkd rtj drseke Stanislanl Dzitoisz
2005. jirnius 3-ln tettlk k6zz€ a Yatikdnban, hogy XVI.
Benedek p6pa Stanislaw Dziwlszt nevezte ki Krakk6 6rsek6nek. II. J6nos PAI p6pa mag|ntttkS.ra Franciszek
Macharski biboros heiy6t vette at, akinek 6letkora miatt
benyiljtott lemond6s6t a pdpa mtu korSbban elfogadta.

Dzi'wisz 6rsek a Vatikdni RScJi6nak elmondta: .Ezen a
napon, amikor I&akk6 v6ros pu-spoki sz6k6be hivnak,
egy krakk6i szemindriumi eml6k iut eszembe. Amikor
Karol \Vojtyla prispokk6nt elhagi,ta Krakk6t, hogy r6szt
vegyen a IL Yatlklni Zsinat elsd u16s6n, azt mondta
nekr..ink, hogy eihagyja Szent Szaniszl6 sirjdt, 6s Szent
P6ter sirj6hoz mery, de 161ekben mag|val viszi az eg€sz
krakk6i egyhlzat.
Most, hogy tjra visszatdrek Krakk6ba, ez az em16k
tjra€ledt a szivemben, bdr a vil6g min sokat v6ltozott
az6ta. Ma 6n is rigy 6tzerm, hogy ktildet6sem Szent P6ter
sirjdt6l Szent SzaniszI6 sirjtig vezet. Er6sen bizorn abban,

hogy utamon II. J6nos P6l pdpa el fog kis6rni; igy nem
egyedril, hanem vele egyutt indulok el. Rem6lem, hogy
Krakk6 vLrosa 6.s a fSegyhdzmegye is 6gy fog rdm tekinteni, nrint a szeretettSze tatya 6let6nek hfis6ges tan6j6ra.
Ma ez6rt imldkoztam a sirjfndl."
Krakk6 irj 6rseke jfnius 8-dn, szerddn 6rkezett meg
haz6j6ba. Els6 0tja a Lagiewniki v|rosrlszbe vezetett,
ahol az Isteni Irgalm assig baziliktjiban im6dkozott. Mint
elmondta: azefi tafiotta fontosnak, hogy Lagiewnikibe
vezessen elsS trtja, mert szolgllata akkor lesz eredm6nyes, ha azon a helyen kezdi meg, ahol az Isteni irgalmass|g apostola, Faustyna Kowaiska €lt. II. Jlnos P61
pApa az'isteni irgalmassdg gondlaira bizta a villgot akkor,
amikor Faustyna Kowalska n6v6n az oIt6r dics6s6g6re
emelte - mondta Stanislaw Dziwisz 6rsek.
KAP/MK
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,,v6gs6 szava az engedelmess€g

volt"

Emtdkezd s Minds z enty Jdz s ef btborosra

30-in, szombaton Ercl6 P6ter biboros szentmis€t
hamutatott be Mindszenty J6zsef biboros, hercegprim6s
baziIiiinak 30. 6vfordul6ia alkalmltb6l ^z esztergomi
,A.pLilis

liklban.Aszentbesz€detJakubinyiGyorgyglniafeh€w'ri
6rsek mondta,
A szentmise elej6n Erd6 P6ter biboros visszaeml6kezett

azelmirlt60€vvlnanirinak6shiwall6inakp6|d1j1'ra.
Ptispokok, papok, szerzetesek €svlllgi hiv6k szenvedtek

a nectzmtts idei6n vagy a kommunizmus hossz0 €vtizedei
alatt ulddztetCst, megal6ztat6st, testi 6s lelki szenved6st'
bortont, s6t halllt is hituk6rt, Krisztus tanitAsa €s az
rliuk Egyhdz uinti htis6guk6rt. Tiszteiettel eml6keztink
kereszt6mondta Erd5 P€ter, hozz6t6ve: voltak olyan
nyek, s5t egyes egyhlzt vezet6k is, akik a kortilm6nyek
nyomfsa alatt nyllvinosan elhatdrol6dtak r-ildozott testv6reikt5i, €s elfogadtlk az ellenuk gyakran felhozott konceoci6s vttdakat. A biboros Isten irgalm\t k€rte a mirlt
sebeinek b e gY 6 gYitlsihoz.
Lz alilbbiakban r6szleteket kozltink Jakubinyi Gyorgy
g1'r-r1afeh6rvlri 6rsek szentbesz6d6b6l
Isten Szolgftia, Mindszenty biboros hfumas 6vfordul6i6t
uljuk: 90 6ve szentelt€k pappit,60 6ve foglalta el az esz6rseki sz6ket 6s 30 €we| ezel6tt halt meg szdm:

tereomi

6zet6sben, B6csben.
Minclszenry elsSsorban pap

volt' A papi hivatdst a j6

Isten adja, de foldi eszm6nyk6peket szeml61ve testesul
hittel a
meg. A pap nem h6skddik, de Krisztusbanbizva'
mint
hivadst'
keg"yelem erej6ben meri v6llalni a papi
pap
szJnt peter. Mindszenty biboros is sok szenr€Ietf
meglilthatta'
kozOtt 6lt ifjf kordban, akiknek 6lewitel6n
Pius
milyen a papi 61et, amelyre hivatdst kapott' Szent X'
kell:
felt6tel
tanit/asa szerint a papr hivatdshoz h6rom
hivatSs
legyen meg a testi-lelki eg6szs6ge 6s ereje a papi
eWegy
fol
tellsit6sehez , hivia Krisztus - vagyis vegye
eloljlr6la
-'
hlzmegye puspoke v^gy egy szerzetesrend

ikarii a papsilgot, ami€tt Krisztus alapitotta: Isten
dicsSs6g6ie 6s a lelkek tidv6re Mindszenty biborosban
eredtok6ietJsen megvolt mindhdrom felt€tel' Kiv116
megkin*e.rny.l vegezte eI a teol6gi6t, s meggyotorve'
azert

zottan is 83 6vet 6lt'

6l
Papi 61et€nek koz6ppontll"ban a szentmiseilldozat
onmalott. A legszentebb |ldozatban a pap kolcsonadia
€n
get, han{1at is J6zusnak, hogy 5 mondja ki "Ez az
papt
eg€sz
I"rt"-, ez az en v6rem." Mindszenty biboros
€lete trldozatvolt Isten dics6s6g6re 6s n6pe tidvoss6g6re'
2f €vettoltott Zaiaegerszegen; amikor elkoszont hiveitSl'
az
kiemelte: ,,naponta mdsf61 6rit imldkoztam a vatosert-'
osszes 616 6s elhunYt hivek6rt'"

az
Mindszenty biboros 6O 6r've1 ezel6tt foglalta el
veszprCmi
6ve
esztergomi 3rseki sz6ket. Akkor m6r egy
puspoi volt. Csak hlrom 6vig vezethette az esztergomi
iA.gybtat^rgy6t, ptim6sk6nt a magyar egyhizat De ezt a
hfrom 6vet is athatotta a gyermeki Mdria-tisztelet' Szent
IsN6n orszilga Mdtia orszilga 6s Mindszenty ism6r' azztr

a kralekoi
Mind.szenty J6zsef bercegpitnds (1892-1979 kdpe
Isteni lrgalmassag bazi! ika nxag)ar kApohAi Aban

Mdria-konakarta tenni. A Boldogasszony €ve, a Nemzeti
6fa€magyatstrgban
a
hogy
hivatott,
arra
gresszus mind
hogy
meggySz6dts6t'
Istvdn
Szent
hit€t,
Ssok
Lrrt" ut
g6nek
Magyar or szig ) Iiria ot sztrga' Mindszenty ptispdksC

az Egyh|z 6s a n6p iogai€rt'' a
-itide.r h6stene. ktitlllsa
mind visszav ezethetS
kereszt6nr' \tagyar or szdg6rt, mind,
M6ria-tisztelet6re.

biboros

Es v6gn1 arra is em16kezilnk, hogy Mindszenty
biboros kdl6r'r.'e'i ezel6tt halt meg. Nern m6ltatom a
30
"uariaiat.

hanem csak egy vondsdt szeretn€m kiemelni'
r'6rtanir MindameLyet aonyira rr...t.tlk vitatni: az €15
nem tfugyalt
szent\- €s a p6pa kapcsolatit' XII' Pius pipa
a kommuniitikkal, mert nem hitt abban, hogy lehetne
haliia
ta?itd kozos pontot' Boldog )OOII' Jinos pipa
meg a tat'
el6tt rnegbizta Casadi biborost, hogy kezdie
6rdek6ben'
gyalilst a kommunista orszilgokkal az egyhtrz
Casarolit az
[rjra
meg
bizta
pa
ut6n
€v
egy
csak
p6pa
itr.

komirn. Ostpolitik-kal, azzal, hogy tingyallon,a keleti
de
el'
6rtek
munista orsz6gokkal. Kisebb engedm6nyeket
Szenta
az eg.r-hinildoz€s maradt a r€gi' erthet5' hogy
szlk"ii keieti politiki a me gdobbenEst viltott ki azokban'
a komakjk lehetetlennek 6s eredm6nltelennek tartottik
j

nem
munistdkkal folytatott pirbesz€det' Mindsze nty

tlr

dta

fel6'
elfogadni VI. Pal plpa nyit6slt a kommunizmus /a111sLehetetlennek tartotta a ttrrgyalilst, s ez€rt kifejtette
a Szentatyanak: mi6rt nem tud lemondani az €r-

pontidt
az
ieksegr6l. De amikor aSzentatya iiresnek nyilvlnltotta
annak
eszter:gomi 6rseki sz6ket, hogy gondoskodhasson
viszoriylagos ellittltsitt 61, akkor Mindszenry fdjdalommal
a kelesz,rgy"n, de aldvetette magAt' Es hordozta tovtrbb
t"I. arr.,ut idej6n Szent P61 is figyelmeztette Szent P€tert
szellem6Antiochidban, hogy nem jir eI az evang€iiurn
kiben. lvlindszenty is megtehette, hogy a Szentatyinak
fejtse sailt n€zetlt a helyzet' megit6l6s6re vonatkoz6lag'
szava az
€i.tszerris6g6t 6ppen azbizonyitia, hogy v€gs5
engedelmess6g volt. S ez a szentek

ftja'

A Magtar Kurir tuctositasa atapian
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Ki nz, aki a}lraldlomat akarla?
. Krisztus szeretet6vel iidvdzollek

l6legzilLnk, vagyis 61unk. Tudatosita-

Titeket. Bizom benne, hogy hozzAtok intCzett szavatmat nem engeditek
el csak irgy a ftlletek mellett, hanem
beengeditek szivetekbe 6s el-elgondolkodtok €letetek folott. Csak egy
6letunk van. Mi6rt ne 6lhetn6nk le

nunk kell, hogy mi is ugyanirgy fojtogatunk mdsokat, amikor nem szeretjuk 6s nem fogadjuk el 5ker.
Amikor pedig szeretjuk 6s elfogadjuk, 5k is felszabadulnak 6s a k6zeIunkben szeretetr.inkt6l 6j 6letre sztlletnek, ltalakulnak.
Erdemes megfontolnunk, kik azok,
akik haldlunkat akandk vagy akarjlLk
otthon, az 61et ktilonbozS tertiletein,
a kdzoss6gben, amelyben 6itink, azzaI, hogy nem szeretnek 6s visszautasitjiik szeretettlnket. UgyanAgy
gondolatban j6 lesz felkeresnr.ink
azokat, akiknek mi akarjuk a hal6lukat azzal, hogy nem szeretjrik Sket
6s visszautasitjuk szeretetriket. Amikor nem szeretjrik embertdrsainkat,

azt szeretetben?
Mdr biztos ,,kiszrirti.tok", hogy mindig a szeretetr6l irok Nektek. Mai

t-

I

t6m6m is ugyanaz, csak mdshogy.
K€rlek Titeket, hogy ne siessetek el
soraim felett. Talln sikerul r€gi t€mdkr6l frj m6don irnom. Legut6bb a
bfinr5l gondolkodtunk. Emlitettem,
hogy az a btrn, amikor nem szeretiink. Mit is jelent az a sz6, hogy
szeretni? - Szeretni annyit jelent,
mint 61ni. Amikor valakinek azt
mondjuk, szererlek. ennyi. mintha
azt mondandnk neki: Elll Akarom,
hogy l6gy! Enn61 tbbber nem keli
tenniink egymds6rt. Amikor visszautasitjuk m6sok szeretetet, vagy nem
fogadiuk el a mellettt.ink €15 emberr,
€s nem szeretjrik, annyi, mintha azt
mondan6nk: Nem akarom, hogy 61j!
Halj meg! Sziinj meg \€teznir. L halli

pedig annyi, mint nem 6lni. Amikor
nem szeretllnk, azzal az €letet akarjuk megdlni. Az 6let pedig Isten, Isten igy nyllatkozik ugyanis magAr6l
,,En vagyok az, aki van." (Kiv 3,14).
J6zus pedig nyilvdnosan kimondja
magtu6l: ,,En vagyok az ... f:tet." $n
14,6).

A szeretet €letet ad6 er6. A szeretet
k6pes irjjiteremteni, irj 6letet ajind€kozni. Amikor nem szeretrink, onz5
m6don megvonjuk m6sokt6l az €letet. A szeretet l6nyege az onmagunk
odaajfnd€koz1.sa €s a misik ember

szeretet6nek elfogadS.sa, vagyis

a

kolcsonds ad5.s €s elfogadds. Amikor
nem adunk mdsnak szeretetet onma-

gunkb6l

- azt, ami benntlnk a legazzal
sebet Litllnk a misik
-,
ember sziv€n, aki pedig vdgyakozik
arra, hogy 61jen, vagyis, hogy szeretve legyen. Mindannyian 61ni akajobb

runk, vagyis szerefve lenni 6s 6letet
akarunk adni, azaz szeretni. Amikor
m6sok nem szeretnek, visszautasi-

tanak, figy 6rezzik, megfojtanak,
6letkCptelenn€ tesznek. Amikor szeretnek, 6rezzik, hogy felszabadultan

Istennek okozunk sebeket, hanem
magunk is megsebestihink. Amikor
megbocsdtr-rnk, nemcsak misok
nyernek gy6gyul/ast, hanem mi magunk is meggy6gyulunk. Ez az igazi,
6letet ad6 szeretet! Nem mdsokat
megolni, hanem mdsok6rt meghalni,
hogy irjra 6ljenek. Mindannyiszor
ugyanis, amikor megbocs6tunk egymisnak, meghalunk dnmagunknak.
J6zus is ezt tette 6rttink. Meghalt onmagtrnak €s 6ietet aj1,nd€kozott nekr-ink. Megbocsltott nektink, meg
miel5tt bocs6natot k6rtiink volna
T6.l,e. EzzeI messzemenSen meghaladta emberi k6pess6geinket, de egyben p61d6t is adotr, hogy igy kell cselekednr-ink. 6 kepes volt rd €s nekunk is kepess6get adorr erre. Hasz-

azzal a haldlukat akarjuk. Mits haIlilltt

ndljtrk fel

akarni azt ielenti: megolni benne az
Eletet - Istent! Ez6rt, amikor v6tkezr.ink embertd.rsunk elien, Isten ellen

junk el egymds fel6! Lehet, hogy

vdtkezrinkl ... A biin = ha16l.
J€zus nyrlvlnos mrikod6s6t e szavakkal kezdte meg: ,,T6rjetek meg €s
higgyetek az Evang1Iiumban." (...)

gunkkal J6zust, 6s 6 elvezet minket
egymdshoz, hisz 6 m ga az Ut,
amely a hal6lb6l az €letre visz.

ezt, a kCpess€gr,inket!

Indulaz

egymds fel€ vezetS irt hosszfr lesz, de
ne sajndljr"rk a f5.rads6.got". Hivjuk ma-

egy-

J€zus biztat6 szavaival zlrom mti
soraimat: .,En vagyok c,z ut, igazsAg
6s 61et." Qn 14,6). Sdt, m6g robber
mond magdr6l: ,,En vagyok a fek6madl,s €s az €Let. Aki hisz bennem,

ir6nt: Bocsdnatot

m6g ha meg is halt, 61ni fog.,." (|n

k6rni, 6s megbocsdtdst a16nd€kozni.
Csak igy kezdtink visszatErni a hal6!b6l az 61etre. Mert mindaddig, amig
nem szerettink, val6j6ban halottak
vagy'r-rnk. Azzal, hogy nem szeretrink, nem csak embertdrsainknak 6s

11..25) - €s tovibb folytarja: ..6s
mindaz, aki 61 6s hisz bennem, nem
hal meg soha." J6zus kis6rjen Titeket
1Id6siLval az egymS.s fel6 vezet5 irton!

Megt6rni annyit jelent, mint nem
akarni tobb6 a hal6lt, hanem az 6Ietet vLlasztani. Megt6rni annyit jelent,

mint megvdltoztatni szivtinket
m5,s ir5.nt 6s Isten

Kinga
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Jfrniusi 6s iuliusi szentek
Sznxr Roruultn

6s fia kariaiban' A
Teste Fabrian6ban n1'ugszik. Haltrla hunyt el menye
ztrrdltban temetut6nm6r 5 6r'vel szent; avatt6k. coimbrai klarissza

's,PAr

Iuntus ty.
nu,r".trrafan szuletett a'10: szAzad
kozepe t61itn, a Honesti hercegi csaladb6l. Ififis6ga i6t€kka|, lov agllssal,
vadilszattaltelt, Isten dolgaira se ideie, se kedve nem iutott. Mdr csaknem hirsz6ves volt, amikor aPiinak

egy pirbai6t kellett vlgign€znie'

Lpja gy6zott, €s az eilenfEl' egy vid6m, 6leter5s rokon, meghalt Az
esem6nY nagyon megtLzta Romualdot, negyvennapos bojtre 6s vezekl6sre kolostorba vonult.
Egy laikus testv6r biztatdsdra, €s

hosszf onvizsgllat utan benc€s szerzetes lett, szive azonban a remetes6g irdnt vonz6dott. Sikeruit is enged6l1t kapnia az elvonullsta, tdrsak is
csatlakoztak hozz6, akiket nagy tti-

t6k el. 151'2-ben siriat felbontottik 6s
testEt teljes 6ps6gben tal6|t6k' 1625-

PontveAudt Sznxr
(izennu-a)

ben avatta szentt6 VIIL Orbdn pipa'

EnzsEnnr

lul.tus 4.

Ztcctnr,a SznNr Artrrtt

fupild-hdzi Slent Erzs6bet unokahirga, nev6t is t6le kapta' 7271-ben
szr.iletett Arag6ni6ban

kirllyi

csalddEndre ma-

b6l, anyjaJollnta volt, II.
gyar kiriiy leinya' Haztidban lzabeildnak nevezik. Mtrr sztilet6se
b€k€t szetzett: az oromre kibektilt
atyia 6s nagYaPia, akik 6PPen h6borfban iiltak egymdssai. 12-1"3

6ves gyermekldnyk6nt feles6ge lett a

portugll D6nes kir6lynak. K6t gyermeket sztilt.
H6sies volt a gYotrelmekben 6s

a

nprgodva hunYt el, Romuald Pedig

neh6zs6gekben: imddkozott 6s j6t
cselekedett. F6rje hritlens6g6t 6s
iszdkossitgitt tilrelemmel viselte'
M6g torv6nYtelen gYermekeit is
rngy szerctettel nevelte. Szeretete
gy6z1tt, an6lkul, hogY f6rje legY6zott6, v6lt volna' A j6mbors6g 6s
emberszeretet mintak€pe lett: betegeket gondo zott, szegen,Yeket ruh1zott, taplalta 6ket, gyakran szegeny

visszat6rt a remete6lethez. Kedvenc
olvasmdnya a szentek 6lete volt'

megvddje 6ket

relemmel 6s meg6rt6ssel vezetett be
az onmegtagad6s 6s vezekl6s reitelmeibe.

Apja is szerzetes lett,

azonban

nem birta a kem6nY 61etet. GYorsan
utazott oda Romuald, hogY meggy6zze apilfi a kil6p6s vlgzetess€-

g1t1l. Eredm6nYesen mfikodott,
apja szerzetes maradt, b6k6sen meg-

Tobbfel6 6Pitett kis kolostort a
remete6let magAnya c6liAra' Ennek
az idlszaknak szerzetesi hibdi ellen
ktizdott. de a sai6t tok6ietlens6gei
ellen is eredm6nYesen harcolt az
er6nyek gYakorlflsival. MagYatotszlgon keresztril a pogdnyok tdtit€'
s6re indult, azonban betegs6g akadllyozta meg 6tja folytatdsdban' Az
Arn6 foly6 kozel6ben, Casentin6ban
megkapta egY gr6f birtokdt €s Ca'
Maldoli nevf vaddszkast€lyit' Itt
alakitotta ki a kamalduli remeterendet, Szent Benedek Regulijdt alapul
v€ve.
1027. jfnius I9-€nhalt meg, a Valde-Castr6ban 6pitett templomocskd-

cel16b6l d116 kis teleP6n,
nagy allzato ss6gban. D amiftni

b6l 6s
nagy -

Szent P6ter szerint 120 6ves kor6ban
hunvt el, mdsok szerint 75 6ves volt'

l|nyokat kihlzasitott, csak

hogY

a zrill6stdl' Ferj€t

annyira megvaltoztatta, hogv a n€p'
t6l az ,,igazsdgos" ielz6t kaqta'
B€keszen6 mfikod6se hozta aleg6ld6sosabb eredmEnyek et' K1zveti-

Arag6tia
6s
NdPolY
szetzett
kozott, b6k€t
sze6s
Okoss6ga
Szicilia kozott is'
m6lyes vardzsa hatdsosabb volt,
mint a hadszint1r Pokla.
F€rie haldla utAn iavait a szeg€nyekre hagYa 6s ferences harmadrendi lett. De m6g a zdrddb6l is
segits6get kellett nyiitania nagy
pr-Ute-atban. Szeretett volna b6k6t
teremteni egYmis ellen hdborfzni
k€szti16 fra €s veie kozott' Ez az
utaz6s volt utols6 :iuti^,'^ b6kekot6st
m6r nem 6rte meg, l6zba esett' Elet-

tett Portug6lia, Kasztilia,

ereie gYorsan fogYott, s n6h6nY naP
ut6n meghalt'
1335. jtlius 4-6n Estremosban

MAnt'q'

Jtllius 5.

\502-ben szuletett Cremondban,
el6ke16 csal6db6l. itrtatlan 6letet

61t,

kulonosen a szeglnyeket gondozta'

Orvosnak k6szult PAdulban, kitiin6
eredm6nnyel tanult.
26 6ves kortrban PaPPa szentelt6k'

Mindenkinek mindene 1ett. Honfittrrsar a ,,haza atYia" 6s az ,,angYal"
jelz6ve! tLintett6k ki. Milin6ban folytatla szet etet-tev6kenys6g6t. Munkattrtsakat keresett 6s talllt, akik 6nzetlenul tudtak dolgozni. Egyesek
irigys6gb6l bevidokdk az inkvizicr6n6l, im a vizsgllatok 6t igazoltAk,
s5t, megkaPta IIl, Pal P6Pa t6mogatasat.

7533-ban megalaPitotta a Szent
P61r6l elnevezert rcndiCt, a pavl6nusokat. Szabllyzatot 6s nevet adott az
1530-ban Torelli Luiza itltal alapitott

n6i rendnek, a ,,Szent Pilr6l nevezett angeiiklk szerzet€nek"' Ezek a
rendek a hivek erkolcseinek lavitis6ra szolgilltak. Egyesult er6vel sikeresen rcformllttrk meg az €szak'

olasz tenileten az erkolcsi 6letet'

Kezdem€nyez€s€re terjedt el a negyv en6rAs szents6gim6d/as gyakorlata'
Egy visz|ly elsiritdsira Gr-rastaliiba vtazott, sikeresen b6kitette meg a
polgdrokat, de sirlYos betegs6gbe
esett. Edesanyilhoz sz|llittatta ma-

get, 6s hozzAtartoz6i

kor6ben,

Cremon6ban halt meg 1539' i1lius 5'

6n. Test6t Mlldn6ba vittlk €s

az

angeiika aPdcAk temPlom6ban temettdk eL Hallla ut6n n6hdny 6r'vel
a renditik megszerzett egy kolostort
a ktilvdrosban Err6l a BatnabAskolostorr6l nevezttk el k6s6bb a
pauldnusokat barnabitdknak l8g0ben XIII. Le6 PAPaboldogg|, TB9Tsze,QttC avatla'
Osszedllitotta: Cserbanics Adrienn

ben pedig

Ui J{ajtris

Eletige,
,,Kouess engem!" (Mt

9,9)

Amikor J6zus elhagya Kafarnaum
vdrosAt, yneglitta a vlmntrI nI5 MAft

ket, hogy vele legnink, ugyanakkor
meghiv benntinket arca is, hogy
egyrittmfikodjr-ink vele az 6i emberis6g nagyszerri terv6nek megval6sit6sLban,

miatt az emberek megvetettek. Mdsokon nyer6szked6 uzsorS,snak 6s ki-

g6k, bfinosok 6s

zsAkmS.ny ol6nak tekintett€k.

Az ir6snyiivdnos

vagntnk. Szeret minket, 6s olyannak

bfinosokkel egy kateg6ri trba soroltlk

gnrnk. Szeretete
minket, 6s
er6t ad ahhoz, ^talakit
hogy viiaszollunk
Neki 6s kdvessrik 6t, ahogy Mdr6 is

6t, ez€rt Jtzus szem6re vetettEk,

t

2OO5. jfrnius

nev[i ad6szedSt, akit foglalkozlsa

tud6k 6s farizeusok a

i

17-

hogy ,,a vdmosok 6s biinosok bardtja", €s egytitt ltkezlk vehik'.
J€ztts - nem torddve akor tdrsadal,
mi szokdsaival - hivta Mdr6t, hogy

kovesse 6t, 6s elfoga dta tSle ebEdre
sz6l6 meghivitsitt. igy tett k6s6bb Zakeussal is, a jerik6i vdmszed6k veze-

t5j6vel. Amikor k6rd6re vontak, hogy

mi6fi teszi, J€zus azt vAlaszolta, hogy
a betegeket jott gy6gyitani 6s nem az
eg€szs6geseket; nem az igazakat jotl
hivni, hanem a biinosoket. Ez a meghiv6.sa is egy bfinoshoz sz6lt:

J€zusnak nem sztrmit, hogy gyen-

vLlaszt

ki

nyomorirsdgosak

benni.jLnket, amilyenek va-

tette.

leges €letutat 6s hivatist tartogat: Ezt

szivtink m€ly6n 1rezzik meg

a

Szentidlek sugallatdra, bizonyos korrilmdnyek r6v6n, vagy azok tandcsai

6s frtmutatdsai AIA\ akik szeretnek
minket. Ez a legkrilonf6i6bb m6dokon nyilvd.nul meg, m€gis ugyanazt a
sz6t visszhangozza:
,,Kouess engem!"

,,Kouess engem/"

I

J6zus ugyanezekkel a szavakkal
forduit a t6 patjin Andr6shoz, p6terhez, Jakabhoz 6s Jd.noshoz is. Bdr
m4.s szavakkal, ugyancsak erre hivta
Pflt is a damaszkuszi frton.
Ez igy foly'tat6don az €vszftzadokon it; minden n6pb51 6s nemzetb6l
szdmtalan f6rfit 6s n5t hivott mag6.hoz, €s igy tesz ma is. Bel6p 6le-

tiinkbe, krilonboz6 helyeken

6s

killonboz5 m6dokon talllkozlk veh.ink, 6s fijra elism6tli nekr,ink .hivdsdt, hogy kovesstik 6t,
Szem6lyes kapcsolatra hiv bennlinCbiara Lubich IL

linos

Pal papdual

azonnal vtrlaszolni akafiam rd. Besz6ltem r61a a gy6ntat6mnak,,. aki
megengedte, hogy drokre Istennek
ajindlkozzam magam. Ez '43. december 7-6n tort6nt. Sohasem leszek
k6pes arra, hogy kifejez zem mindazt,

amir aznap a szivemben 6reztem:
Istennel kotottem h5.zass1,got. Mindent vdrhattam t5le.
,,Kduess engem!"

Mindannyiunkat ktilonlegesen szeret, mindannyiunk sz5.m6ra krilon-

a

lottam a szivemben.
Olyan egyertelmri hivds volt, hogy

Eml6kszem ana, amikor meg6rtettem, hogy Isten hiv engem.
Nagyon hideg t6li reggelen rorr6nr,
Trent6ban. Edesanydm megk6rte a
hirgomat, hogy hozzon tejet egy k6t
kilom6terre 1€v6 heIyrSL A nagy hi-

deg miatt 5 nem akart menni, 6s a
m6sik hfrgom is visszautasitotta a
k6r6st. Akkor megsz6laham:,,An1.ukdm, elmegyek 6n." Fogtam az Uveget, 6s elindultam. F6lfrton krilonos
dolog tort6nt: azvolt a benyomdsom,
mintha megnyilt volna az Eg, 6s Isten
ara hivott volna, hogy kovessem 6t.
,,Add nekem magad teljesen" - haI-

Ez a hiv1,s nem csak 6letrink dont6

pillanatlra 6rw6nyes, J6zus mindennap elism6tli nektlnk. ,,Kovess engem!"

-

javasolja legegyszerfibb h6tteljesit€se

k1znapi koteless6geink

kdzben. ,,Kovess engem" abban a
pr6bat6telben, amit 1t kell 6lelnr.ink;
abban a kis6rt6sben, amit fehil kell
mrilnunk; abban a szolgtrlatt€telben,
amit meg kell tenntink...
Ho gyan v 6la s zoljunk hiv 6sir a?
Ogy, hogy azt tegyiik, amit Isren
k6r t6itink a jelenben, mefi az mindig krilonleges kegyelmet hordoz.
Kotelezzrik hft el magunkat ebben
a h6napban arra, hogy hatd.rozottan
Isten akaratitnak szenteljrik magunkat: annak a tesrvernek, akit szeretntink kell, a munkdnak, a tanul6snak, az imddsdgnak, a pihen6snek,
annak a tev6kenys6gnek, amit 6ppen
v6gzrink.

Meg kell tanulnunk minden pillanatban meghallani szivr.ink m6ly6n
Isten hangjit, ami lelkiismererr.ink eltal is s261, €s megmondja nektink,
hogy 6 mit k6r t5hink. K6sznek kell
lenntink arra, hogy mindent feldldozva tel;'esitsrik k6r6s6t.

,,Add meg nekrink, 6 Istenr_lnk,
hogy ne csak napr6l napra szeresstink t6ged egyre jobban, mert lehet,
hogy tfl kev6s napunk van h6tra.
Add meg nektlnk, hogy minden jelen
plllanatban teljes szivrinkkel, lelkilnkkel 6s erSnkkel szeressrink t€ged abban, ami a Te akaratodl"
Ez a Iegjobb m6dja annak, hogy
kovesstik J€zust.
Cbiara Lubicb

'vo. Mt i1,19; 9,10-l
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Mi varr afifiak a hhtter€ben, ha nem tudunk
hraragudni?
Abaragkezel6s6nekpozitiumodellje
meg kell tennunk az€tt,hogY aharag

A baragrSl sz6lo cikkernbez tobb
olyan eszreu1tel 6rkezett, melYek

pozitiv 6s hasznos erSv€ vllion

6letrinkben.
A haragunkat n Won sokszor kiv6hhatia egy kellemetlen esem€ny,
egy 6lettelen targY, egy vlratlanhe.lyzet, v^gY egY 6ltalunk ismeretlen

szerz6i azt mondjak' bog,t 5k nem
tud.nak baragudni, pedig ndba igencsak meg lenne ra az okuk' MegPro'
batom a batterben l6u6 dolgokat
ez ig1t,
feluazolni, bog,t miert is lebet

ember viselkedEse is.
N6zzUk, hogY mi hirz6dik meg a
h6tt6rben, ha a s6rt6 szavak vagY a
m6sok viselked6se nem v61t ki bennunk haragot 6s nem adunk hangot

bogt nem tudok. uagY nem merek
baragudni?

A k6rd6s meg:rizsg|Iitsdn6l fontos,
hogy merjen mindenki szemben€zni
oniag|val egY konkr6t P6Ida kaPcsdn, 6s taIln, ha Sszint€k lesztink,
rdjovunk, hogY mi is van val6jitban
ilyenkor bennunk. EgY adott helYzetben az, hogY haragszunk vagY
sem, att6l is fitgg' hogY mi magunk

a haragunknak!
Erdemes a kovetkez6ket v€giggon-

dolni.
1. Egy adott helyzetben el6fordulhat, hogY az illet6 szem611-e ir6nt
kozombos vagYok, mert 6t \-agY a
viselked€s6t len6zem, megr-etem' 6s
mindenkin6l al|bbval6nak tartom'
Lzt, aki s€tt6 szavakat' hasznAl vagy

milyen lelkidilapotban vagyunk' Egy
nyrgodt, b6k6s id6szakban nagyobb

a t6r6k6pess6grink, 6s a s6rt5 szavakka! vagy a zavar6 viselked6ssei
kapcsolatosan nagYobb meg€rt6st

tantsitunk. De az i.s meghat6toz6,
hogy kivel miiyen szeretetkapcsolatban' vagyunk (f6rj-fe1es6g, szi\6-

gyerek, barit-ismer6s vagy egy hivatalnok vagY az utca embere stb)'
Az ember istenk6pfis6ge azt jelenti,

hogy bizonYos m6rt6kben megvan
benntink az ig€ny a i6ra, a tisztess€gre €s az igazsdgra. A rossz, a szeretetlens6g, az igazsigtalansdg hatagot
vilt ki bel5lunk. A haragnak azonban
nefft az a c€lia, hogY bdnt6 m6don
viselkediunk azokkal szemben, akik
arlottak nektink. A harag isteni rendeltet6se az, hogy pozitiv' szeretettel-

jes cselekv6sre k6sztessen annak
6rdek6ben, hogY az igazslgnak 6tvdnyl szerezztink, 6s heiyreillitsuk a
kaocsolatot azzal, aki v6tett ellenunk'
Leszogezhetji.tk tehdt, hogy a harag

az

-

ha rendeltet6s6nek megfelel6en kezeljrik - pozi{w szerepet ltrtszhat az
6letr-lnkben. Ha helyes mederbe terelitik, akkor segits6gunkre van abban, hogY helYrehozzuk. ami elromIott.

Ugyanakkor azt is me gtapaszralh,atjuk, hogy ahatag pusztit6 6s f6ktelen
indulattl is v61hat bennlink' Mindent

bint6anviselkedik, pvszta megvet€sb5I vagy v6laszra sem m€ltatja legtobb ember, vag1 Pedig fi5'elembe
sem veszi az tllet6 s6rt6s6t' gyalinkodinitt. Tehdt ha nem reagdlok nem €rzek haragot - akkor is bfint

kovetek el (969, hi6sdg' megvet6s
biine), 6s elmulasztom' hogl' a hatagomat, amit lreznem k6ne' rendeliet6s6nek megfelel6en haszn|llam,
vagyis az igazsignak nem adok hangot.

2. L mdsik v6glet is g1'akori, hogY
az a szem€ly, ak;.e az adott pillanat-

ban haragudnom k6ne, nag;'on kozel
6ll hozz6m. Az itdnta megnyilvdnul6
helytelen szeretetem val<kd tesz -,

k6s6bb pusztit6 er5k6nt fog megnyilvlnulni m6s formdban, kaPcsoIatatm m6s szinter€n
Ezek ut6n mondhatiuk, hogY szinte
elkertilheteden, hogy ne haragud-

junli. a harag ember voltunk

r6sze,
megha
61n1'
j61
egyiltt
amir-el lehet

unuljuk j6l kezelni.
De amikor haragszunk valakire,
vagy haragudnunk k6ne, k6t alaP\.et6 k6rdest kell tisztlzntnk magunkban:
1. Elszinom-e magamat egY Pozitiv

l6p6sre, azaz a Probl6ma megoldlsdra €s a kapcsolat helyrelllitlslra
torekszem dnmagammal vagY a

ml-

sikkal?
2. L szeretet motiv6l-e abban' amit
tenni k6szr.i16k, azaz a m6sik szem€\y
javit tatom-e szem el6tt sai6t magam t is figyelve? Miei6tt birmit tenn6k, mindig meg kell vizsgilni, hogY
a haragom szeretetb6l fakad6 l6p6sre

klsztet vagy sem. Csak abban az

esetben besz6lhetunk a harag pozitiv
kezel€s€r5|, ha mindk6t kCrd€sre

igennel feleltink.

A

harag kezel€sEnek folYamata

kovetkez6 16P6sekb61

a

111:

- A. Ismerjr-ik el, hogy haragszunk!
- B. Uralkodiunk hirtelen felindullsunkon.
C. Hattrrozzuk
mi6rt is haragszunkl

-

meg

Pontosan'

D. Gondoliuk r'€gig a iehetseges
megoldisokat.

-

-

E.

Velasszuk

a

legoPtimllisabb

megold6st.

vagyis jobban szeretem 5t, mint
n6zzilk 16P€sr51 16P€sre a
onmagamat -, Y&gY m6sk6nt lltom ' Most
az igazsdgot, ezlltal hel)'telentil ite- folyamatot.
L. Isme(uk el, bogt baragszunk'
lem meg a tortenteket (pl' szui6-gyeDe ez - mondhatnik egYesek rek kapcsol^tban nagYon gYakorD'
lehet tagadni'
Ezt legtobbszor fgY summ6zzuk, nyilvlnval6, le sem
nYilvdnsztrmLra
m6sok
Lehet, hogY
hogy ez m6g belef6r a t6r6k6Pesmi mahogY
biztos,
nem
s6gunkbe. Ez az adott Pillanatban val6, de
annak'
vagl'r-rnk
lehet, hogY igaz, de k6s6bb nagY gunk is tudatdban
hogy haragszunk.
ilrakat kell fizetnem az ilyen elmuSokszor olY-an hirtelen tor rlnk a
Lz a harag, amit
lasztott alkalmakCrt.
akkor 6reznem kellene, iehet, hogY

harag, hogY dzon kaPjtik magunkat'

U1 J{ajtds
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m6r kirnondtunk, s5t tettrink is valamit, miel5tt m€g egyftltaldn felfogtuk volna, mi is jitsz6dik le benntink.
Pl. a gyerek egy hirtelen mozdulattal
maglra boritotta a finom eb6det. Ha

'

nyugodt lelkidllaporban vagyok, akkor azt gondolom, ez nem baj, sz6
n6lktil helyrehozom a dolgot. Ugyanez mdskor, ha fLradt vagyok, kiborit
6s lehet, hogy hangosan reagA.Iok.

Sokkal val6szintbb, hogy mindk6t
esetben pozitiv m6don fogunk viselkedni, ha id5ben tudatositjuk ma-

gunkban, l/atva a tortenteket, hogy
most m€rgesek vag1.r-rnk.
Azt a1inlom, hogy ilyenkor mondjuk ki hangosan: haragszom... Most
mit tegyek? Ezeka mondatok - ameilett, hogy tudatositjdk benntink a harag €rz€s6t - segitenek abban, hogy
kiilonbs6get tegyunk a harag 6s az
arra adott reakci6 kozott. Ezzel a l€p€ssel az 6rtelmr,inket is bevonjuk a
folyamatba, 6s nem pusztin az erzelmeink vez6relnek. Bdrmilyen egyszer[inek is trinik mindez, sok
kereszt6ny m6r enn6l a l6p6sn6l
megakad. Sokan eg6sz 6leti_ikben azt
hallottlk, hogy haragudni bffn, a harag elismer6se tehit szlmukra azt
jelenten6, hogy bfint kovettek el. A
harag - mint azt mlr az eldz6ekl>en
leszogeztr,ik - nem brin, hanem
ember voltunk r€sze, amit Szt. p6l igy

fejez ki: ,,ha haragusztok is,

ne

v6tkezzetek." (Ef 4,26). Teh6t nem az
a c6l, hogy ne haragudjunk, hanem,
hogy ne v€tkezzink, amikor haragszunk. E c6i el6r€s€hez ei6szor is el

kell ismelnLink, hogy haragszunk.
2. Uralkodjunk birtelen felinduta-

sunkon

Amikor hagyjuk, hogy .elragadjanak az indulataink, nagy val6szinfi-

s€ggel olyasmit mondunk vagy teszunk, amit k6s5bb megbdnunk. Az
a tapasztalatom, hogy nagyon kev6s
feln5tt tanulta meg kordlban tafiani
€s irLnyitani a haragjit. A legtobben
a gyermekkorban tanult mintdkat

kovetik, amir sztileikt6l vagy m6s,
szdmukra fontos feln5tt5l litttak. Ez
pedig litallban a kovetkez6 k€t v6.glet egyik6hez

trLl kozel: sz6ban vagy
fizikailag kidtihongik magukat, vagy
pedig csendben elvonulnak 6s magukba z5.rk6znak. Ezekr6l majd a
kdros viselked6si m6dokr61 sz6l6
r6szben lesz sz6. A legtdbb embernek felnSnk6nt kell megtanulnia,

hogyan trralkodjon a haragjin, ami
egyben azt is lelenti, hogy el kell
felejteni a ftgi minttrkat. Ez6rt is
olyan fontos, hogy f€kezznk indulatainkat, mert csak igy tudunk elsajlti-

tani 6j viselked6sm6dokat. Az indulatainkon va16 uralkodds nem azorros
a harug elfojtlsival. Csupln azt jelenti, hogy nem a megszokott m6don
reagllunk a haragunkra.

,,Eg6sz

indu-

lat6t szabadjira ereszti az ostoba, de
a bolcs v6gril is lecsendesitil" (p6ld
29,L7).,,A2 6rtelmes ember tr-irelmes,
disz€re v61ik, ha megbocsltja a v6t-

ket." (P61d 1.9,71,).,,A hirtelen haragt
bolondsdgot kovet el." @eld U,7D.
De igaz a r6gi mondds is - ,,Besz61j
akkor, amikor m6rges vagy, €s biztos
lehetsz abban, hogy k6sdbb minden
szavadat megbdnod." Sok emberrel

besz6lgettem, akik azt mondtdk,
hogy
tudnak uralkodni a hara"nem
gukoh, figy 6rzik ilyenkor, elborul az
agyuk, 6s nem tudjdk visszafogni ma-

gukat, olyanokkd v6lnak, mint egy
drihong5 6nih. Ha szabad utar engedr-ink haragos indulatainknak, va16ban neh€z meglilitani a lavin6t. De
mindennek elej6t vehetjtik, ha megtanulunk uralkodni indulatainkon.
Tanulni soha nem k6sd. Sok megromlott kapcsoiatot lehetne helyrefllitan|, egy bocsdnatot k€r6 j6 sz6val
€s azzal, ha beismern6nk, hogy akkor rosszul it6ltrink meg dglgokat 6s
nem j6l kezeltrik az indulatainkat.
Az indulatok kezel6s6re mindenki
ismeri a r€gi m6dszefi, amit sajnos
kevesen alkalmaznak.
,,Ha m6rges vagy, szA,moij el tizig.
miel6tt megsz6lalsz." Sok embernek
szdzig, s6t lehet, hogy ezerig kellene
elszfmoini ahhoz, hogy lehiggadjon.
Ez a r6.gi technika sok embernek

segithetne ma is abban, hogy az
adott helyzetben ne reagdljon elhamarkodottan. S5t, 6n azt mondom,
hogy szdmoljunk hangosan, ha tehet-

jtik, menjunk ki a szabadba, €s tegyrink egy s6tlt, rnikozben szb.molunk. Amikor a szimollssal a 468-ntrI
j6runk, val6szin1leg m6r lecsillapod-

tunk ahhoz, hogy megdlljunk €s kimondjuk: ,,M6rges vagyok, mit tegyek?" Az egylk legjobb dolog, amit
ilyenkor mdr tehetek, az imd.dsig a
kovetkez5 m6don. ,,lJram, te tr-rdod,
hogy haragszom. Ugy 6rzem, vetettek eiienem. K6r1ek, segits, hogy b6lcsen tudjak donteni, mit regyek ebben a helyzetben." Ezutb,n mi.r kony-

nyebben v€gig tudjr_rk gondolni
v

a

6laszt6.si lehetSs6geinket.

A misik m6dszer is ismer5s, hasonl6 ahhoz, amit atl6tikai versenyeken ldthatunk, mikor a versenyz6k
mutat6r"rjjukat osszeteve egy T-betiit
formdlnak, azaz r.d6t k6.rnek. Ezzel
jelk6pesen azt fejezhetem ki: ,,mosr
haragszom", de nem akarom elvesziteni a fejemet, ezefi,,id6t k6rek". Ha
ez a gesztus neln a probl6ma eldi
val6 megfutamoddst jelenti, akkor
megfelel5 m6dszer lehet a harag kordfLban tart1.sl.ra.

De ne feledjiik,

az

id5k6r6s nem hdrom h6napra sz6l,
csup6n affa az idStartamra, amig

trri.

lesztink haragos indulataink felett.

A

folytatdsban arra keressiik

a

vtrlaszt., hogy tudjr-rk-e mindig pontosan, hogy mi6t is haragszunk 6s a
haragunk indokolatlan-e vagy jogos.

Yirjuk a t6miban a k6rd6seket 6s a
hozztsz6lS.sokat a szerkeszt5s€g ci-

m€re

,,
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A mesteri Verrocchio
Leonardo da
felulosszefoglal6,
Vinci, akinek

gozza ki. Mindaz a tulajdonslg, aml
ieonardo egy6nis6g6t jellemzi, ki-

zelhet6 el Verrocchio mfikod6se
n6lktil. De m6s hiress6gek is neki
koszdnhett6k elindullsukat a mtv€szi p6lydn: Chidandaio, Fiorenzo di

rocchi6ban is megvolt. M(weiben az
igazs6g, a szlPs€g ekagad6 formagazdagsAgban eg€sziti ki egymAst'

Mrihely6b6l nStt

ki

e-melked6 eszm6nYis6ge nem k6P-

Lorenzo, Botticini 6s Perugino,
valamint Lorenzo di Credi, aki v6gig
mestere mellett maradt'

Verrocchio, igazi nev€n Anrea del
Cione, 1436-ban sztiletett Firenz€ben. Hatodm aglval egyszer1 szr'i16k

gyermeke. AnYja korai

hallla ut6n

sebb, szolidabb m6rt6kben

Ver-

Egy-egy bimuiatos tok6lyben mintlzott fej, beszCdes k1z vagY l6b, s6t,

ut ,gr:tt emberi test tanirskodik
errdl. A halk, alig nYil6 mosolY
Verrocchio arcain ielentkezik el6szor'
A hervenes 6vek els6 fel6ben mintdzhatta -rreg a Medici hercegi csalitd
r€sz€re bronzb6l ontott hires

Divid'

mostohaanyja nevelte. Mtv€szi tanulminyait, mint annYi mds fkenzei
mester, Giuliano de Verrocchi6ndl
kezdte. Mestere ir6nt €rzett h lab6l
vette fel az.Lndrea Verrocchio nevet'

jal. L quattrocento szobrAszat Ieg'
tesz6desebb, legrokonszenvesebb
remeke, m6lt6 tdrsa el6dje, Donatel1o Dividilnak. Klasszikus Pihend
1ll1sa illik D6vid lelkililapottrhoz, aki

Sokoldalir m(w6sz, szobr|sz, fesr6,
owos. Kis6rletez6 egY€nrs€g, aki a
t6k6letess6gre torekszik, a legkisebb
r6szletet is odaad6 szeretettel dol-

L

hihetetlen gy6zelmet atatotr" Aker
kiss6 kihiv6, ontudatos tekintete
vagy a hetyk6n csip6re tett bal k€z'
szobr|sz testheztrll6, tunik6s b6rVerroccbio: DAuid

p6nc6Iba oltozteti Dividj6t," szabadon hagYva €s igY 1w€nYrc iutt^tva ^
mellkas €s ahi.r idomait. Fl-lrtos haj['
mosolyg6 arcit feie m€It6 koronlia
hail6kony test6nek. A- bal k€z mozdu\atitban a mester a sz€pet hangsfilyozza, m€gsem vllik mesterk6ltt6' A
kardot tart6 iobb kar ktilonosen mes-

tei. G6Ii6t levigott fe1e, ami Divid
llbinil heveq gyonyor(t fotmlival

krllonos mestermunka, egyben hattrsos ellent6te Ditvid lednyos haifur-

tokkel ovezett fiatal fej6nek.
Egy m6sik, 6getett agYagb6l val6,
mlwlnyozott fest€sii firenzei Madonna-dombormfv6ben Verrocchi6t
a gyermeki test pfuatlan szobtiszak6nt csoddlhatfuk. A mri a quattrocento Madonna-dombormriveinek
egyik legielent6sebbike. Meghitt koz-

vetlens6ge mindjdrt az els6 I6t6sra
megkap6. Mdria diszesen feloltozott
polgtrtasszony, nem tflsegosan sz€p
Zs e16ke16 arcvondsokkal' Boldog
megnyugvdssal, lesiitott szemmel tekint a balf6n, kls pdrn6n trIl6' mezte'
len gyermek6re, aki f6l6nken emeii
iiddsra kicsiny iobbi6t. A b61os fei(t,

gombolYfi i-domir kis J6zus m€g
blzonytalanul 611 gyenge Ilbacskljln,

U1 Hajtd"s
m€g anyja tdmogatlsira szorui. A

testi igazsdg ugyanakkor a lelki tar,
talomnak is kozverlen kifejezdje,
Mennyi €rz€s van Mitria jobb kez€_
ben, amelyik a Gyermek dtd6 kez€t
tartja! Csup6n M6ria k6ntos6nek
red5i kiss6 tirlhalmozottak. Bizonyi_
ra a mesteri mintiz6 k6szs6g vitte

Verrocchi5t erre a talapzaton is j.tom_
16 ruha-csend€letre. A fejk6t6 lltgy,

mesterien anyagszerfr, mint1.z|strban
azonban mfu zavartalanul gyonyor_
kOdhettink.
Egy finoman megmunkdlt Krisztus_
szobrtt a Budapesti Szdpmffv6szeti

I
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sz6, hanem szeretet6nek jutalma_
zAsAr6l. hogy ujjaival illetheri a Mes_

vdito szenr seb6t. Tamds k6sdbl
v6tanthalllt hait mester€6rt, €s pil-

lanatnyi megrendiil6s6t, melyr6l

ne_

vezetesse viit, nem szabad f6 iel_
lemvondsak6nr ki6lezni. Verrocchio
ezt meg€rezte, €s ez6.rt Tamds aoos_
tolt, ketelye ellen6re is, szenrt6nr
6,llitotta e16nk. M6r nem k€telkedik,
mikor a Megv6lto sebe fel6 nvril. ki_

nek hallia szav6t: boldogok, akik
nem ldtnak, 6s m6gis hisznek. Milv
hallatlanul kifejez6 a kezek, az uiiaL
mozdulata! p irbesz6d folyik kozttik,
Mfzeum is 6rzi. Nagyszerri szobor_
a sz6 elevens6g6vel versenyezve. A
c'soportjdt pedig. Krisztus 6s TamAs
fontosabb funkci6 a jobb kEznek fur,
apostol alakjaival a firenzei Or San
a bal k€z itr is, orr is a ruhat fogja. A
Michele homlokzatin taldljuk. Ver_ szobrisz legnagyobb
6rdeme a cso_
rocchio piratlan nemes felfogdsban port formai
megoldd.sa. Milyen nagy_
adja e15 Tamds meggy6zet6s6nek szerf gondolat
volt, hogy nem szori_
bibliai jelenet6t. A k6tely epiz6dja a totta be
mindkEt alakot a frilk6bel A
megiilet5d6s, a hitben val6 megerd_
talapzaton all6 Krisztus nagyobb
Verroccbio: Krisztus 6s Szt. Tamas
sod6s piilanatfw| viLtjk. Minrha nem jelentSs6g6r
igy jobban kiemelre, a Tamls pedig
is az aposrol kishit6s6g6r5l lenne val6s:igt6l
mintegy a mi vild_
iobban elvonatkozratra, gunkb5l kozeledik fel6je.
Verocchio: Madonna
Verrocchio jelent6s6g6t r€gebben
4*trl i:ira'i
nem m6ltam6k el€gg€. Mint fesrd is,
.,-Y #ll
bdr keveset festett, a qLlarrrocento
m;isodik fe[6nek egyik Iegjelentdillltr:11!

sebb mesrere. M6gis, legmegkap6bb

mriveit, ktilonosen kivitehiket a fiatal
Leon6.rd6nak rulajdonirotr6k, ami
igazsigtalans1g a mester teremtd zse_
k6szs6e6vei

nij6vei 6s technikai

szemben. Mindez az egyetlen ;eg_
maradt 6s hiteies Krisztus meeke_
resztel6se k6penek eszmEnyi nngyn16ra vezethet6 vissza, amelyet val6_

ban Leonarclo festetr bele a k6obe.
De a formai ragolis, a rajzbeli 6rte_
kek, az Arny€kkal valo finorn mint5z5,s, a lelki jeltemz6s
- mind Ver_
rocchi6t m€ltatjlk. Az allzatos kifejez€sfr J6zus 6s a borotvdlt feifi. fa_
nyar Szt. Jdnos szinte szobriszati
kompozici6t alkot. A messzibe ve_
sz5, hegyes, vlhozatos tAj a folv6val.
a vilagito 6ggel pedig gyonyorrj hdrteret biztosit a felenetnek.
A){\/. szdzad elsd fel€ben az olasz
t eneszS.nsz

szobriszat nagy mesterei,

Chiberti, Luca della Robbia es kLi_
lonosen Donatello lerakt6k a term6_
szet toff6nyei alapjLn ny-ugv6 reaiista
szobriszat alapjait, de kozottrjk
Verrocchio alkotort a legtobb 6rt6ket
a jov6 stilusfejl6d6se sz6md,ra.
a

Risko

Manann
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Szeg€nyas szony K6sziv or szdrgtrrbar.r
Szeg6nyasszonynak igen sok volt a gyermeke,
de nagyon kev6s a p€nze. Azt sem tudta szeg€ny
feje, mihez fogjon, hogy egy kis eb6det f6zhessen
gyermekeinek.
Kiment tavasszal az erd6be gyongyvirigot szedni.
- Hej - gondolta magitban, mikor azt a sok sz€p
virigot szedte -, lesz im egy kis p6nzem. Eladom
ezi a sok sz6p virlgot a piacon, talln m€g kiscip6t
is vehetek az drin €s a szeg€ny J6ska fiamnak nem
kell mezitlitb mennie az els6 szenttrldoztrshoz.
AzerI is szedte olyan vid6man a vitigokat, mert
mindig ez jdrt a fej€ben,
No, de avidlmsdg erySzeffe eloszlott, mikor egy
durva hangot hallott meg a hlta mog6tt.
- HC - kiiitotta az a kegyetlen hang -, hogy
mersz te az €n erddmben virigot szedni? Ide azt a
vir6got! Ide a kosaradat! Ide a p1nzecsk€detl
S ze 96 nya s s zony hdtr an€zett, K6 sziv et lltta maga
el6tt, Megremegett, mert K6szivnek olyan rettenetesen tudott n€zni a szeme, mintha hideg villlm
csapott volna ki bel5le €s azzal akarta megdllitani
a v6rkering6s6t.
-Ide azt a kosaratt - kiiitotta m6g egyszer K6sziv, €s m6ris elragadta Szeg€nyasszony kicsi gazdagsdgdt.

Sirt-ritt Szeg6nyasszony, rohant K6sziv utdn, s
mikor K6sziv eltfnt elSle magas trihdzlban, odaborult ablaka el6, 6gy sirt, 6gy zokogott, figy rim6nkodott, hogy megpuhitsa K6sziv irgalmatlansdgdt.

-Ez az

asszonysirils hatdrozottan szebb m6g,
mint a gerlebfigds. Ugy simogatja az ember dobharryaiat. Sirj egy kicsit hangosabban, te szeg6ny
asszony, mert 6n azt igen szeretem hallgatni.
S z e 96 nyas s zony azo nba n la s s ank €nt abb ahagyta
a sirist, mert csendes dlomba szenderitette abfibinat.

Allt pedig K6sziv palotdja el6tt hdrom
AgyttcsS.

A

^rany

szomsz€dban lakott Aranysziv, annak az
aranybirodalmitb6l lopta K6sziv az aranyat, trogy
6gyircsdveket ontson bel6le.
Ezek az dgy0csovek folfel6 meredeztek az 69nek, mert K6sziv a csillagokat akarta lel6ni az
6916l. Mindig azt hajtogatta:
- En 0gy lltom, azok a csillagok szinaranyb6l
vannak. Ha azok lepotyognak az 6916l, m€g gazdagabb leszek.

f,s mir r6gen el is sutotte volna az

igytit

K6sziv,

azonban v alami kdzbei ott.

Az jdtt kozbe, hogy hdrom galambpfu f€szket
rakott a hinom 6gy6cs6be. Aranysziv ktildotte 5ket
oda, hogy sz€p szeliden meghifisitsa K6sziv terveit.
Es csakugyanl

Mikor K6sziv megldtta a hitrom galambf€szket,
azt mondta:
- Most nem tekerem ki ezeknek a galamboknak
a nyak6t, hanem megvdrom, mig megn6nek a
fi6kaik. Akkor azttrn, mielStt m6g reptilni tudndnak, mozsdrba osszetorom 6ket 6s milyen nagyon
gazdag leszek 6nl
Az aranygalambok l1gy rurbCkollsa ma €iszaka
dsszekeveredett a leveg6ben a Szeg€nyasszony sirdsival. De, amikor az asszony elaludt, a galambok fi6k6ikkal egl'un kiszdlltak a f€szknkb6l, feie
folott lebegtek, Cnekeltek 6s hivtdk, Yezettek 6t
^z
aranyerdS feI€..
Szeg6nyasszony boldogan kdvette 6ket. Teleszedte kot6ny€t az aranyerd6 viriga:aL Aranysziv
nembintz, hadd szedje le az 5 virdgait.
ns csodllatos! Ezeknek a gy6ngyvirdgoknak
ezust volt a nyeIe, arany a csengettyiije 6s ebben
az atany csengettyfiben s6rga dt6.gak6 ragyogott,
mint pici kis harangnyelv.
No hit, 6nilt Szeg6nyasszony nagyon.
De nem 6nilt 6m K6szivl Mikor meglltta kora
hzjnalban, hogy riresek az dgylcsovek €.s kiszAlltak az aranymadarak, nagyon megharagudott. J6,
hogy nem voltam ott, mert m6rg6ben m€g engem
is agyonvigott volna.
Hamar megtoltotte a hdrom lgyncsovet puskaporral, mert m6g n€hlny csillag ragyogott az €gen'
De mlr csak az els6t tudta kil6ni, Az lgyfnak
azonban aranyszive volt 6s nem birt a csillagokra
16ni. Inkabb meghasadt. Amikor pedig meghasadt,
nagy robbanas tortCfit az 6gyi darabokra torott,
de K6sziv is ezer darabban reptilt sz€ijel.
K6sziv hallla utdn Szeg€nyasszony nyugodtan
mehetett haza,

Arany gybngyvirigait a kitllyn€ vette meg.
Azokb6l csindltatott maglnak arany korondt.
Olyan sz6p volt benne, mint a ttind6rek kirliyn€-

ja. Szeglnyasszony pedig nem nyomorgott tobb6.
Nagyon gazdag lett 6s Szeg6nyasszony helyett az
lett a neve, hogy Szeg6nyek Asszonya. Mert nagyon szerette 6s mindig segitettei a szeg6nyeket.
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Bibliai vet€lked6 k€rd€sei

A vdlasz az fijstrgban van
beljtes meglfejtdse (2OO5/3. sz.)

Kdrddsek az Apostolok Cselekedeteibfll
1.

Ki aette fi Jrtdds belydt az apostolok k6zcitt?

a) Jusztr-rsz

(1

a

indult a nagyobb korhittanverseny dont6j6n?

1)

2. Orosz Iswdn atya milyen t6mdban
tafiott lelkigyakorlarot a benei €s d6dai
fiataloknak? (szerelem, szeretet a Szentiras fenyeben)

b) Jozsef

c) Mityis
2.

7. H6,ny csapat

osztLlyban

Ki mondta kinek?

a),,Eztistom, arunyam nincs, de amim van, azt neked adom...,,

3.Haa miiv6szetr5l vansz6, minek a
t6mdja kikertilheretlen? (a szepseg)
4. Kj tartott dprilis 19-e es 23-a k6z6tt

b),,Mi6rt ejtette a sdtinkis€rt€sbe a szivedet, hogy hazudj a szentlEleknek,,
ki 6s hirdess6tek a templomban a n6pnek a tanita,st

karizmatikus lelkigyakorlatot

d) ,,Azt gondolod, hogy 6rted, amit olvasol?,,

zrnger.

c) ,,Menjetek, llljatok
errSl az 6letr5l."

3. Pdrositsd 6ssze a betjteket a szem4ljtekkel!

Fulop
Tabita
Saul
Korn6iiusz
Apoll6

Damaszkusz

Clzirea
Efezus

Szamaia
Jopp6

4. Rakd id6rendi sorrendbe az esemdnyeket!
a) istvdn megkovez6se.
b) A h6t diak6nus kivAlasztd,sa.
c) Istvdn besz6de.

(Margarit/:a ndut;rt
5.

T6cs6n?

Mikor 6s hol sztiletetr Joseph

rilis

xvl.

Rar-

tsenedek pipa? (1927. dp_
16-an szLiletett a n1nxetorszagi

Marktl am Inn-ben)
6. Honn6t inditottdk el hfisvdtvaslrnap azt a feltdmad6si jelk6pet, ami v6-

gigjart^ a Kdrpirmedence magyarlakra
vid6keit? (Zamdrdibol)
7. Mi volt a X. Munkdcsi lfjfisdgi TaI6lkoz6 morr6ja? (Elettink szentmiseje)
B. Hovd vezet val6szinfileg XVI. Be-

nedek pltpa els6 nemzetk6zi
(Hazdjaba, N€metorszagba,
Vi lAgifj rts dgi Tal a I ko z d ra)
9.

a

6tja?

Kdlni

Mire ajdnlottiak fel a m6jus

B-6n

megrendezett j6t6konys69i koncert
bev6tel6t? (Szegenyek 6tkeztet6s€re)

5. Ki a€gezteae kiJakabo4 Jdnos testadr4t?
a) Saul

b) Her6des
c) A f6tandcs

10. Hdny aj6nd€kot kapunk a b6rm6lkoz6sban? ( b et aj dnde kot)

A udlctsz az fijstigbqn ann
k€rd6sei

6. Foll,,tasdl
1.

Nem a ti dolgotok, hogy ismerjEtek az iddket 6s a korszakokat, amelyeket

Vdlasz a Bibliai uet6lked6 k4rddseire

soknak?
2. HoI tallihat6 Verrocchio mester
Krisztust 6s Tamds apostolt 6br6zol6

szoborcsoportja?
3.

KtnonsEr JANos

EVANGELITM,{B6L

1. Oluasd dssze beljtes sotyendbe a betiiket!
Az igazt vildgoss6g, aki minden embert megvildgosit a vilitgba jott.
,

2. Rakd sorrendbe!
1-1-)

3.

Ki mond.ta kinek?

1.

J€zus Natanaelnek

2. Azsid6kJ€zusnak

Mit adtak 1t a rnr,rnkdcsi katolikus
a rn6sodik osztilyo-

licer-rm v6.gz6sei

Mit jelent, amikor valakinek

azt

mondjuk:,,szeretlek"?

4.HSnyadik alkalommal indul el az
Egyhdzmegyei Teol6giai Tanfolyam
(FTK) Munkdcson?
5.HAny 6vig vezetre Mindszenty bi
boros a magyar egyhAzat?
6. Minek a mfiv6szete a szents6girnddis?
7. Melyik napon letr volna 85 6ves II.
Jdnos PtrI pApa?
8. Hova vezetett Stanislaw Dziwisz-

nek, az

fij krakk6i

€rseknek els6 iitja

3. J6zus Nikod6mr-rsnak

Lengyelorszlgban?

4, Mit mondottJ€zus az anyjd.nak a kd.nai metryegzfin?
2. Mi kozrink ehhez, asszony?

9. Ki pr€dikAh a cigAnytalllkoz6
szentmis6j6n?
10. A fiatalsdg nem az Elet egyik sza-

5. Kinek a szdjdb6l hangzottak el ezek a szauak: .Neki n6uekednie kell nekeru pedig kisebbednem-"
3. Keresztel6 Jinos

kasza... (Fejezd be a mondatot!)
A reJruinyek meglfejtlseil z(nj. jrtfius I-ig
ke$iik bekiildeui a szerkesztflsdg cimdre!

A pleb1nos uizsgaztcttia a bittano'

7zzruop

sait.
- tutilyen bfint kouetett el Addm'?

a

tiltott

fa

g,tilmolcseb6l

-

feleli Pisti.

Kovlcs rlkiab|l a pincdrre:
- Ez felhaboritol Nezze, milYen
piszkos ez a cs€sze, amiben a klw€mat idehozta!
Mire a pinc€r:
- Eddig m6r hatan ittak be16le,
m6g senki sem panaszkodott...

Euett

-

- Es bog,,an bLintette meg ezert
4.,
Adamot a Jo$rcnl
Felesdgail kellett uennie Eud't...

-

6s

K€t fiatal an1'uka dicsekszik

egy-

- Az 6n egy6ves kisfiam olYan

hogy mlr tud menni.
- Kepzeld, anyam azt meselte, hog/' ugyes;
Az 6n hfuom6ves fiam
semmi!
Az
a. d.edapam m.egszoktette a d1dm€g mindig ciPelhogy
okos,
olyan
anya.ma,t.
magaL
tett
Remes/ Ilyen oreg emberekl

-

- Melyik az az allat, amelYik
kozben bal meg?
_ ???

1l

-

-

Draga lcukdm - kerdi a bd'natos
-, mi6rt nem akar bozzam jonni

kerd

felesdgtil?
- Ket oq00t.

-

Mit iatszotok, gyerekek?
a szobtrba a nagymama.

-

-

nYit be

Orvososdit -hangzik a vtrlasz'
-J6, j6 - b6lint a nagymama, majd
felpillant a szekr€ny tetejen ti1dog615

legkisebb unokljira. - Akkor Petike
rnit keres a szekr€ny tetei6n?

-Hat... - vonogatilk a vlilukat a
gyerekek, majd hirtelen kivlgilk - 5t
n-ragaslati leveg5re ktildte az olvos.

leocsira alkudoztunk,

on azt mondta, bogy egitik amulatbol
a masikba esem ruajd, s ldm, most be
sem indul.

-

Na, latja, ez az els1.

- Te, Jancsi, mi az a barna folt

jobb arcodon?
-Ez? Egy anyajegy.
- F.s ez a k6k folt bal

-Ez

a

fe16l?

egy apalegy.

KovAcs: Tud

fdzni?
Szen6; Tudni tud, csak 6n nem tudom megenni, amit fdz.
a felesege

BonrONSn: Mi6rt van itt?

Erirerr: Tilsszent6s€rt.
BonroNSn: De k6rem?

Erir6lr: Azza\ €bresztettem fel azt
az urat-, akin6l betdrtem, 6s 5 rogton

llrmlt

csapott.

A szunyog.

-

ua-

laszolja a diak.

Latja, milyen ostoba maga - csoualja a fejet a tanar, - en bizonY az
e ft elmet u dlas ztott ant uo ln a.
- Hdt persze, mindettki azt udlaszt-

ja, anzilye nincs - uag uissza a diak.
A tanar erre chibosen fogia a lecke-

koryruet, es belefrja: ,,szamar/". A didk

kimegy, megndzi az

lecleekonYuet,

ntajd bekopog a tanar szobajaba;
- Elnezest, tanar ur, latom, aldina,
de a jeg,,et elfeleitette beirni/

Meglfejtdk

Bor<

Olyan az alakod, mint egY 1f
6ves6.

B,z

-

- Amikor a

taPs

Olyan az arcod, mint egY 1,6 6r'es6'
Olyan a b5rod, mint egy L4 €ves€'

Es mi az a ket ok?
Maga, meg egy masik.

ertelnxet, melyiket ualasztand?
- Termeszetesen az aranYat

-

mdsnak:

- Apa, mi az az eszPerant6?
- Egy villgnyelv.
- bs nol DeszellKr
- Sehol.

Nemsokara uizsgaznia kell enndl a

tandrnal, aki.felismeri 5t, 0s .iol megkfrrozza killonfdle kdrdesekkel. A
udgen feltesz meg egy kerdest: ba taldhza eglt zsd.k aranyat es egt zsdk

osszesen

4/

ev.

Nyuszika le aka(a kaszdlni af[iuet
a kenjeben, de ni.ncs kaszdja. Elitzdttl

a

medu€bez, bog,, kolcsonkerje az

ou1t. Kozben igt morfondirozik: ,,Mi
lesz, ha a medue nem fogia kdlcso-

nadni a kaszd.t?"
Tesz ndhany lePdst, kozben 6trt

gon-

dolja: ,,Fosudny a medue. BizJosan
nem fogla kolcsonadni". IVIegt: nzeg
uagjt szdz ntdtert, 6s azt mormolja
maga el6: ,,Biztos, bogi,, nem fogia
kolcsonadni a kaszat." Nyt'rszika egjtre mergesebb lesz. ,,1{a, majd meg'
mondom en a med'uenek!" - gondo(a
dr,lbosen. Mileor odadr a medue ba'
zd.boz, berugia az ait6t es belziabalja:
,,Tudod mit, medue? Fordulj fel a
kaszaddal egtt'itt!"

A rend6r megliltia
az 6ton. R6k6szon:
-J6

a falu beq'iqit

est6t, J6ska!

Boda Attila (Bercgszlsz)
Bodik Hajnalka (T6cs5)
Bucsok Sdndor (Nagysz615s)
Fedeles Krisztina (Munklcs)
K6kes Yal6ria (Nevetlenfalu)
Kovdcs Ivetta (Ungvdr)

Moln6r Oszkfu (Nagygej6c)
Perduk Vikt6ria (Csap)

Romln Bianka (Sztlrte)
Szviscsu Marina (NagyszSl6s)
T6th Gergely (Bakos)

A helyes megfejt6st bekiild5k
kozirl Bod.a Attila beregszAszi oIvas6nk nyert kon).vjuta1mat.
GratulSlunk!

A'odlasz az disdgba'n aa'n
Boda Attila (Beregszisz)
Bod6k Hajnalka (T6cs6)
Fedeles Krisztina (Munkics)
K6kes Yal&ia (Nevetlenfalu)

perduk Vikr6ria (Csap)

Mire az felhlborodva:
/
^
_ 3LNI^ -,1LIDAI(

Az eg,,etemi menzdn eg,' baltgato
odacil abboz az asztalboz, amelyikndl egj,,professzor ebdd'el. Az raszol a
diakra:

- Hallja-e, miota eszik

Bibliai aetdlkedd

eg)/Litt a

battyu a diszn6ual?
A didk erre felall:

-J6, akkor 6n touabbrePuilok.

Romdn Bianka (Szurte)
Simon Anna (Munkdcs)
Simon Gyorgy (Munkdcs)
Szviscsu Marrna (Nagysz5l5s)

Konyvjutalomban Simon GYorgjt
munkdcsi olvas6nk r6szesrilt.
Gratul6lunk!

