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Egyhltzmegy6nkben tobb mint egy 6vig kdszr-ilttink arra, hogy m6lt6n
rinnepelhessr-ik meg a sz6kesegyhAz felszentel6s6nek 100. 6vfordu16jAt. Mint
arr61 irjsdgunkban folyamatosan hirt adtunk, 2004. augusztus 7-6t51 kezd6d6en (ezen a napon mflt 100 6ve, hogy meglldottdk a sz6kesegyhdz alap.
falait) Majnek Antal megy6sptispok atya jubileumi €vet rendelt eI egyh6zmegy6nk szim6ra. II. Jdnos P6l pdpa eg€sz €vre bficsrikat engedl|yezett az
egyhlzmegye hivei szdmtrra a jubileumi 6v lelki esem6nyei kapcsdn. A lelki
k6szr.ileten kivrli a sz6kesegyhiz kr11s6 rcstavrllasat is rnegkezdt6k, mely
azonban sajnos csak r6.szben fejez6dott be a jubileumi 6vet 1ez6r6 inneps6gig.

Mint arr6l annak idej6n hirt adtunk, a jubileumi 6v nyit6 szentmis€jlt 2004.
augusztlrs 8-6n Marran Jaworski lembergi biboros, 6rsek tartotta, majd a
jubileumi r-inneps6gek keret6ben tobb fSpAsztor is meghivdst kapott egy-egy
jelent6sebb alkalom vezet6s6re: Schonberger Jen6 szatm|ri puspok, Milan
Sdsik munkicsi gorog katolikus pr.ispok, Ivan Jr-rrkovic, Ukrajna fij apostoli
nunciusa, aki tinnepElyesen felszentelte a sz6kesegyh6z tj oItArSt, 2005. janufu 6-in pedig Erd6 P€ter, Magyarorszdg primisa letogatott el Munkdcsra 6s
Kitrpitalja tobb he1ys6g6be, megorvendeztetve a magyar 6s m6s nemzetis€gf
hiveket, akik nagy orommel fogadtdk a magyar egyhLz f6p6sztor6nak els6
kdr p dtaljai

llto gat6 sdt.

A jubileumi 6v leztrrisAra 2005. szeptember 24-6n, szombaton kerult sor, a
szlkesegyhdz felszentells6nek 100. 6vfordr,rl6jdn. Majnek Antal mr-rnkdcsi
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megy6spr.ispok meghivdsdra Christoph Schonborn b€csi
biboros, 6rsek Munkdcsra €rkezett, hogy a jubileum aikalmdb6l bemutassa az rinnepi szentmis6t.
Meghivlsdnak egyik oka az volt, hogy a biboros csalidja Munkics korny6k6r61 szdrmazik, s annak idej€n az 6
egyik rokona - az r.inneps6gen szintEn jelenlev6 Schonborn gr6f nagyapja - jelent6s osszeggel tamogatta az fii
templom. fel6pit6s6t.

3-

Kfup6taljal Magyar Kulturdlis Szovets6g (KMKSZ) elnokhelyettes6t, dr. Orosz Ildik6t, a Kdrpinaljai Magyar Pedag6gusok Szdvets6g6nek (I{MPSZ) elnok6t, a beregszAszi
lL Ritk6czi Ferenc F6iskola vezet6iCt. valamint Schonborn
gr6fot, aki m6g KinpAtaljitn, BeregvS"ron sztiletett 6s feles6g6t, akik a biborossal egyLitt €rkeztek Ausztri6b6l. Majd
trllami r|szrSi is koszontott6k a biborost.
A szentmise elej6n a biboros alya maryarul 6s ukrdnul

koszontotte

a hiveket:

,,Dics6rtess6k a J6.zus Krisztus!"

Besz6d€b6l lAtszott, hogy ismeri KArp|,talja tortenet6t, s
buzdit6 szavakkal fordult a hivekhez. ,,V^n mi1rt haleI
adnunk, 6s van mit k6rnr,ink" - mondta az elmfrlt €wizedek rildoztet6s6re 6s a modern vllitg klhiv lsaira utalva.
A biboros m6g p6ntek este Erkezett a Munkdcs melietti Schonbornba (r€gi nev6n Nove Szelo, ma mdr ukr6n
neve is Shenborn), ahol a n6met p16b6nos, Burkhard
Nogga atya €s az ofiani hivek vendeglatasat €lvezte.
Szombaton, a szentmise utdn pedig elldtogatott SzinyAkra, majd megtekintette Beregv6rt, ahol a Sch6nborn-csaldd 6si kast€|ya d11, s amelyben ma szanat6rium miikodik,
Christoph Schonborn biborosnak, mint elmondta, nary

6im6n1t jelentett, hogy 6let6ben el5szor ellltogathatott
csalldja szSrmazS.si he1y6re, s most 5 vezethette a centen6riumi tinneps6gen a szentmis6t abban a templomban,
melynek 6pit6s6ben rokona olyan nagy szerepet v6llalt.
Majnek Antal puspok atya ajind€kai kozott egy eml6kScbonborn grofdsfelesdge a beregud.ri kastdly elStt

A szentmise e1ej6n Majnek Antal prispok atya kdszontotte a biborost, megemlitve, hogy a napokban r.innepli
plispokkd szentel6sdnek 14., illetve 6rseki beiktatds|nak
10. 6vfordul6 j6t, s igy 6rte is imddkozunk a szentmis6ben.
Koszontotte tov|bbd az egyhdzmegye papjalt €s az ide
zardndokl6 hiveket, valamint a megjelent vend6geket:
Milan Sasik munkdcsi gorog katolikus prispokot 6s tobb
papjdt, a gorog katolikus hiveket, Gul6csy Lajos nyugalmazott reformatus ptlspokot, a megyei 6,s a virosi kbzigazgat1.s k6pvisel6it, az egyhlzi Ligyekkel foglalkoz6
megyei vezet6t, Andreas \Wenningert, az OsztrSk NagykovetsCg iembergi kultrirattasEjit, dr. Mlsztrros Ferencet,
a maryarorszAgi Miniszterelnoki Hivatai egyhdzi r-igyek6rt

felel6s lilamtitkdrdnak heiyettes6t, Milovan Sdndofi,

a

Scbrinborn biboros Szinydkon, az V. Karpataljai Ndi Cursillo
resztueudiuel

plakett is szerepelt, mely a sz€kesegyhirz centenS.riuma
alkalmlb6l k6szult. Arra k6rte a biboros atydt, 6rizze meg
a Munkdcsi Egyhilzmegy6t eml6kezet6ben 6s imAds6gaiban. Chrisroph Schonborn biboros pedig a mdriap6csi
kegyk6p mlsolatlthozta eI ajdnd€kul, melynek eredetij6t
B6csben 6rzik.
A szeptember 24-et rinneps6ggellezdrult a jubileumi 6v
a Munkicsi Egyhizmegy€ben. ,,,\z unnepi hllaaddsban

ki

akartuk fejezni koszdnettinket Istennek az elmirlt 100 6v
minden kegyelm66rt, €s iidltsitt k6rni a kdvetkez6 esztend6kre is" - mondta a szentmis6n Majnek Antal
prispok.

Pdp:hi Ziuzsanna
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,,Fogadd eI, (Jram, szabadsdgomat,fogadd el egdszen,
Ve d.d. 2rtelmemet e s ak ar atomat, emld ke zd s emMind.art, amim uan ds ami uagjtok, Te adtad ingiten,
En aisszaadok, [Iram, aisszaadok egjtszerre mindent.
Iegjt en fdlctttiink korld,tlan rtr rendelkez€ s e d,
Csak egjtet adj meg ajdnddkul: szeretnem Tdged.
Csak a szeretet maradjon enydm a kegyelemmel
Es minden" de minden gazdagsd.g enydm, md.s sernmi nem

kell"

Szent Ign6c Suscipe Domine kezdetfi irnnia

Roger tesffer

Sfk Sdndor:

Taizd

KEzritev€s

forrd,sai

r€szletek
Azel1n tudtam, ki uagjtok,
Most nem tudom.
Akartam is, sokzt, nagJ/ot,
S ma banyszor cserben nem hagyott
Oreg louam, rozsdd.t fogott
Akaratom!
Embereket is, Arcoka.t,
Ki jo, ki rossz?
Alearcsak €des magamat,
Cglt ismertem mindnyajukat,
Es tudtam is, m'i a szabad?
Mi a tilos?

Bizony, bogy most nem kerdezem,
Ki rossz, kijo?
Mind,enkinek testueresen
Eldbenyfijtom k'€t kezem,
En felperes md.r sohasem,

Hd,t m6g birol
.

Kdt k,€zen at amit tud.ok,
Vajmi keues!
Tud.ni keues, 4rteni sok,
Mindnyajunk arcan ott sajog,
Mindannyiunkkal koz kapocs :

A szenuedds.

A kiengesztelSd6s a sziv tavasza. Amikor k6sleked€s nClktil
kiengesztei5dunk, magdval ragad a filfedez€s a sai6t szivrink
vlltozott meg iitala. Mit is tehetsz, ha elhatlrozod, hogy megsztinteted az elhidegul6st egy szemEllyel kapcsolatban, 6s folkeresed a veled szembenlll6kat, ezt mondva: ,,eliottem, hogy
kiengesztelSdjunk", 6s 5k azzal utasitanak vissza, hogy ,,s26 sem
lehet r61a"? Lesz-e bdtorclgod tjra nekivdgni? Az elszigetel6
bizonytalansdgot f6lret6ve odafordulsz-e azokhoz, akik visszautasitottak, hogy fijra igy sz6lj: ,,eljottem, hogy kiengesztel6djr.ink"? Es ha ism€t durvdn elijzn6nek - micsoda dobbenet! -,
€szreveszed, hogy befogadtad 5ket. Magadra veszed a bizalom
kock6zat6t,6s

-

b6rmilyen meglep6 is

-

sirlltalan oromre 6b-

redsz.

J6zus Krisztus, te mindig bennem volt61, amikor m6g nem is
ismertelek. Jelen vo1t6l, amikor m6g nem is keresteiek. Amikor
felismertelek, 6getett a v6.gy, hogy te l6gy 6letem 6rtelme. Es

Ilngra gy(rlt lelkem. M6gis oly gyakran megfeiedkeztem r6lad.
Te azonban sztlntelenul szerett€l engem.
J6zus Krisztus, ha akkora hittink volna is, hogy a hegyeket
elmozditanltnk, 616 szeretet n6lkul ugyan mit 6rn6nk? Te szerctsz
minket. Szivrinkben lak6 Szentlelked n61kt1l ugyan mit 6rn6nk?
Te szeretsz minket. Mindent magadra v6ve utat nyitsz szlmunkra
a hit, a bizalom, az Isten fel6, fel6je, aki nem akarja sem a szenved6st, sem a nyomaszt6 emberi gondot. Foltamadt Krisztus
Lelke, a r€szv€t Lelke, a dics6it6s Lelke, mindnydjunkra kr6rad6
szereteted nem m0lik ei soha.
Foltdmadt Krisztus, te gyakran lltsz engem magtrnyosan, mint
aki idegenk6nt bolyong a villgban. De rid szomiazik lelkem, 6s
jelenl€tedre v6.r.'F,s szivem mindaddig n)'ugtalan marad, amig 6.t
nem adhatja neked, Krisztusom, mindazt, ami rdnehezedett 6s
tSvol tartotta t5led.

Tobb €s nagtobb ez a keuds,

Mint barmi mas:
Ez a Krisztus-kezrateues,
Min dny aj unk1rt enges zte l6s,
Embernek emberrdleu'1s,
Megujulas.

Krisztus J6zus, te az vagy, aki bel6szeretsz engem a soha v6get

nem 615 61etbe. Megnyitod elSttem a kocklnat irtjat. Nem
n€hlny morzsdt, hanem eg6sz 6letemet v6rod t61em. Te vagy az,
aki €jjel-nappal im6dkozol bennem. Dadogdsom imSdsig: ha
egyszerfien csak megsz6litalak J6zus n6ven, betoltod szivem
ures foltiait.
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Kolnben

,,Idttuk csillagdt napkeleten." Ez
uolt a Kolni Vildgiflusagi Talalkozo
mottoja. EgmilliSnyi fiatal kerekeden fel a uilag minden tajar6l, boglt
egJ/Litt teg))en tanusd.got Krisztusban

ualo bite mellett, talalkozzon Szent
Pdter utodaual, XW. Benedek papAual 6s ballgassa szauait. Kdrpdtaljardl negt busznyifiatal uagott neki az

utnak. A faradsagos, d.rn lelkesftd
esemenyrdl

itt

kduetkezik

az

egjtik

resztueud beszamoloja, aminek segitsdgduel kicsit mi is r€szeseud udlunk
az esemenyeknek, majd a pApa Koln-

ben elmondott beszedeibdl oluasbatunk szemeludnyeket, biszen 6 bozzank is szolt, akik nem lebettaink ott
jelen.
a f6szerkeszt6

,,Ld,ttuk csillagd.t, .. "
Augusztus 9-6n reggel nagy, fiata-

lokb6l all6 sereg gytilekezett az
ungv6ri pl6b6niatemplom el6tt, hatalmas hatizsekokkal megpakolva,
zarLndokfitra k6szrilve, ami szentmis6vel kezd6dott. Ezt kovet5en 6tnak
indultunk. Utunk c6lja nem m6s volt,
mint Koln, az a viros, amely otthont
adorr a )o(. yillgifjtsdgi Tal6lkoz6nak. ATalSlkoz6nak, amelyre m6g
II. Jdnos P6.I p6pa hir.ta meg a fiatalokat, de amelyen sajnos 6 mdr nem
Iehetett ielen. csak fentr6l n€zhette a
mrivet, amit elkezdett, 6s onnan kis6rt minket imdival. A fiatalok ezrei,

sztrzezrei pedig irtnak indultak a
villg minden t6jir6l, hogy talllkozhassanak ut6didval. XVI. Benedek
pipival, 6s egyr.itt imddkozzanak
vele.

Az els6 h6ten a fiatalokat N6metorszlg ktilonboz6 egyhdzmegy€iben
l6tt6,k vend€gril; ki csalldokndl, ki
p1€b6ni6kon kozoss6gi termekben
tolthette az €jszakdkat. 3z6 szerint
csak az €jszakdkat, mert a nappalok
szinte mindig tele voltak jobbn6l
jobb programokkal, 6s igy nagyon
keliemes napokat tolthettr.ink el vend6glet6inkkal. A mi csoporrunkar,
amely h6rom busznyi fiatalb6l 6llt,

hdrom krilonboz6 egyhdzmegylben

talfikoz6 megnyit6

szlllilsoltlk el, mds orszdgokb6l €rkezett fiatalokkal egyritt. Mindegyik
egyhlzmegye fergeteges sz6nkoztat6 programot varizsolt a hozzitjuk
€rkezd fiataioknak. Az egyhS,zme-

,,L6ttuk csillagdt napkeleten 6s eljor

gy6k prispoki szentmis6jCn 6ridsi volt
a tomeg, na meg a hangulatra sem
lehetett panaszkodni. A m6sodik
h6ten a fiatalok hdrom vlrosbankaptak otthont: Bonnban, Dtisseldorfban
6s Kolnben. Ezek a v6rosok is kitettek magukErt a szervez6s ter6n, 6s

persze latnival6

is volt b6ven. Mi

Bonnban voltunk, mivel a magyarok
katek6ziseit ebben a vArosban szerveztek meg - kb. 3500-an lehenr.ink
- 6s itt anyanyelvr-inkon hallgathattuk
a ktil6nb6z6 vend6g prispokdk e16ad5,sait, €s magyar

nyelvf szentmis6n

vehettrlnk r6,szt. A katek6zisek mellett volt idd vfrosn6z€sre, valamint
kr-iionbozS sz6takoztat6 programokon val6 r1szv€telre is, mert a viros
teljesen felpezsdrilt, mindenhol 6riisi
volt a tomeg 6s a hangulat, a fiatalok
ezrei ellept6k az utctrkat, Cnekeltek,
tincoltak 6s ez. mindenkiben megmozgaLott valamit. Ezt nem lehetett

kivrilr6l, k6zombosen n€zni, a hangulat mindenkit magdval ragadott,
m6g a jir6kel6k is bekapcsol6dtak a
fiatalok 6nekeibe, tdncalba.
Augusztus 16-6n mindhdrom vdros-

ban sor kertilt a )O(. Ifjirs6gi Vildg-

szentmis6j6re,

trink, hogy h6doljunk neki" - ez volt
a szentmise €s az egdsz ta\6"lkoz6

mott6ja is. Bonnban kb. szizezer
6nekl6, tapsol6, lelkes fiatal el6tt
mutatta be az iinnepi szentmis6t'
Franz-Josef Bode osnabriicki pr-ispok, a Nemzeti Ptispoki Konferencia
Ifjirsdgi Bizottsdglnak elnoke. Besz6-

d6ben elhangzott: ,,Isten llmpdja
m6g nem aludt ki. Ezekben a napokban ti mutatj6tok meg az eg€sz egyhdznak €s az eg6sz vil5.gnak, hogy a
llmpis m€g €g,6s a fiatalok k6szek

ara, hogy Istenre figyeljenek. Beszelj, Uram, szolgS.d figyell" Es aki ott
volt 6s l6tta az 6ljenz6 fiatalok ezreit,
az ltrtta magSt az €16 egyhdzat, a 16mpdt, amely t6nyleg nem aludt ki.
Augusztus 18-1n meg6rkezett XVI.

Benedek p6pa Kolnbe, ahol mdr
lelkes, ujjong6 fiatalok serege vdrta.
A Szentatya eis6 besz6d6t, egy haj6n
mondta, mikozben a Rajndn s6tahaj6zott az 6t kovet6 ot mdsik hai6val
egyritt, fed6lzettikon az ot kontinenst
k6pviselS fiatalokkal, akik koztil n6-

melyiknek lehet6s6ge volt szem6lyesen is koszonteni 6t. Ezt kovet6en a
Szentatya ellltogatott a kolni d6mba,
amit mdsnap nekrink is lehetSs6gtiLnk
volt megn6zni. Ny-rgodtan mondhatom, hogy a d6m l|wdnya mind-

annyiunkat |mulatba,ejtett

a maga
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sz6ps6g6vel 6s monumentalittrsAval.

A toronyba is fel lehetett menni, 6s
ezt sokan nem is mulasztottik el,
mert a kanyarg6s csigal6pcs6k ezrei
utin fantasztikus l6tv6ny tlrult a
csfcsra 6rkez6k szeme e16.
Augusztus 20-6n mindannYian ftnak indultunk Marienfeldre. Ez egY
270 hektdros tertllet, amely befogad-

ta a

zarlndokok szlzezreit, hogy

egyLitt virrasszunk a Szentatydval, va-

lamint, hogy mdsnaP r6szt vehesstink a p6pai szentmis€n. Lz otsz6gutakat ellePt6k a buszok eztei,, €s
bdrmerre n6zttink, nem llttunk m6st,
csak gyalogl6 fiatalokat, akik t6bb
kilom6tert tettek meg, hogY eljussanak Marienfeldre. A fiatalok csak
ldttek meg jottek, szinte egy pillanatra sem 6llt meg az 6radat. Mi is meg-

taldltuk a szdmunkra kijelolt helyet
6s vdrtuk az est€t, hogy taldlkozhas-

sunk 6s egyutt virrasahassunk a
SzentatyAval, aki hamarosan meg is
€rkezett, az 6ri6si tomeg nem kis
ordm6re, akik €lienz6 tapssal 6s r.idvrivalgdssal koszontondk'
A k6t6r6s vigilia alaa leirhatatlan
volt a hangulat, a zafindokok kez6ben gyertydk 6s m6csesek €gtek, 6s
az oltilrt is 6.96 gyerty|k I'ett6k koriil'
Akik messze voltak az oltitrt6l, hatal'
mas kivetit6kon keresznil kdvethett6k az esemCnyeket. L Y ll6gtal6lkoz6
keresztie is meg6rkezen, amit fiatalok vittek fel 6s lllitottak az olt6t
mel16. Ezutdn a szabad 69 alatt toltot-

tt'k az 6iszak6t.
M6snap kozel eg1'milli6 zafindok
koszont6s6vel kezdte meg a Szentatya zdr6 szentmis6j6t. ,,Ldttuk csillagln napkeleten, s eljottunk' hogy
h6doljunk neki" - ism6tl6dott most is
a ta16lkoz6 mott6ia. XVI- Benedek

p6pa homililtiiban arra hivta fel hallgat6it, hogy aki m6t megtalLlta Istent, az mdsokat is vezessen el hoz26. Lzt'tavasolta a fiataloknak, hogy

pr6b6lianak meg hitben gYokerez6
kozoss6geket 6piteni. Felhivta m€g a
figyelmet a felebarltt szeretetre' 6s mint mondta - a fiataloknak meg kell

mutatniuk az embereknek, hogY elkotelezettek egy jobb villg 6pit6s66rt.,,Mutass6tok meg sz6nd6kotokat

az embereknek €s a vilignak, amelY
6ppen J€zus Ktisztus taniw6nyainak
tanIs6gt€tel6re vAr."
A szentmise v€g€n a PAPa bejelentette, hogy a kovetkez6 ifi6s6gr ta-

lilkoz6 2008-ban lesz SYdneYben,
ahov6 rogton meg is hivta a ftatalokat. Maid elkoszont t6h-ink, s mi is
elindultunk a milli6s tomeggel hazafe16.

Cserbdnics Adrienn

,,szimpatikus kfiosz" 6s karnevill
S zerneh.t

6ny

ek a kdtni lJitis tf'gi Vihi'gtaldlkozdrdl

kolni
,,Szimpatikus k6osz" 6s karnev6l. Joachim Meisner
biboros. 6rsek a sait6 munkattrtsainak ezekkel a szavakkal
iellemezie avilrosban kialakult helyzetet. A biboros m6g
'megjeryezte:
olyan karnevll ez, amelyn€l tudja az ember,
hogy a leg6niltebb 6s kaotikusabb dolgok mogott is ott
van a mindent ehendez6 Isten.
N6metorsz6gban hatalmas tomeg v6tIa a n6met pipitt,
akinek megvdlasztlsa 6ta ez volt az els6 I6togat6sa' XVI'
Benedek a katolikus fiatalokon kivlil protestdns, zsid6 6s
muzulm6n vall6si vezet6kkel is taldlkozott Kolnben'
A, Szentaty^ augusztus 18-1n d61e16tt €rkezett Kolnbe,
ahol egyhlzi €s illlami deleg6ci6 fogadta' T6bb sz6z fiatal
l:lpsa es titemes ,,Be-ne-detto" killtdsa kisdrte 6rkez€s€t,
Horst Kohler 6llamf6 p.edig ezekkel a szavakkal koszontotte 6t: ,,Krilonosen nagy hat6ssal van r6nk, hogy egy
n6metet, vagyis egy kozr.iltink va16t vitlasztottak pdpdvit" '
A. p6pa Kolnbe 6rkez6sekor a v 6r os valamennyi hanngja
megsz6lalt, m6g a d6mban talllhat6 24 tonnas ,,Dicke
'Pitt..'i
is, amelyet csak ktilonleges alkalmakkor hfiznak

,,Td.rjd.tok

ki sziaeteket Isten el6tt!"

meg,,T641rok ki sziveteket Isten e15tt, hagyiltok, hogy
lepjen benneteket Krisztus!" - mondta XVI Benedek pdpi'a
iuinu partitrn, ahol nagy szeretettel koszontotte a foga^dtrsdra osszegydlt fiatalokat.
veletek
,,Hozz6tok hasonl6an 6n is elindultam, hogy
t6rdeljek le a feh€r Szentostya el6tt, amelyben a hit
"gy"tt
siemevel a vtllg Megvllt6ilnak val6s je1enl6t6t latjuk" mondta besz6d6ben a pipa.,,EgyLitt fogunk elm6lkedni a
)C(. Ifjirsdgi Yililgtalitlkoz6 t6mAiitr6l: "Eljotttink, hogy

h6doljunk neki" (Mt 2,2)."
A. Szentatya ktildn tidvozolte a - Bolcsekhez hasonl6an
- keietr6l irkezett fiatalokat, akik megszlmldlhatatlanul
sok embertdrsukat k6pviseiik, akik an6lktii, hogy tudn6k,
v6rj6k a csillag feljott6t, amely elvezeti 6ket Krisztushoz'
A. pipa szeretettel koszontotte t'ovdbbi a meg nem keresztelteket, akik m6g nem ismerik Kdsztust vagy akik
nem taliiilk helyi.iket az e gyhinb an.,, Be nneteket II' Jino s
meg.
P6l p6pa kulonosen is meghivott erre a taltrlkoz6ra, s €n
a
Nemet
El6bb k6t fiatal, majd Kad Lehmann biboros,
mosl megkoszonom nektek, hogy eljottetek" - mondta
Prispoki Konferencia elnoke is tidvozolte a p6p6t,6s kife- XVI. Benedek, aki ezuttrn Edith Steinre utalva igy folltar
hogy ldtogatlsa N6metorszagban 6s Eur6jezti
ta: ,,,Tal6n valaki kdziiletek magtrra ismer abban a leiris'
'pdbanrem6ny,6t,
a kereszt€ny hit er6sod6s6t eredm6nyezi wnid'
ban, amelyet Edith Stein hagyott hat;ra serdr'i15kor6r61, s
A d6m t6.ren a pdpa meglldotta a koszont6s6re ossze- aki k6s6bb a kolni Kdrmelben 6lt: ',Tudatosan €s szLnd€gy6lt tomeget. A d6mbeli tatt6zkodilst kovet6en a pApAt kosan leszoktam az imAdkoz6st6l'" Ezekben a napokban
Meisner biboros koszontotte a Roncalli t6ren, maid az ism€t meg6lhetitek az imldsdgnak mint az Istennel val6
eg6sz tomeg elmondott egy Miatyinkot a meggyilkolt
pdrbesz€dnek meghat6 61m6ny6t - sz6lt XVI' Benedek
Roger testv6r€rt.

papa.

,lalamennyiStokhoz sz6lok, mikor azt mondom: T6ri6-
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tok ki sziveteket Isten el6tt, hagyjdtok, hogy megiepjen
benneteket Krisztus! Engedj6tek, hogy besz6lhessen hozztrtok ezekben a napokban! Nyissdtok ki szabadsdgotok
kapujit az 5 irgalmas szeretete el6ttl" - hangzott a Szentatya er6telies felhivisa a fiatalokhoz. Lz egyhdzban 6s az
egyhS.zon keresztril eljuttok Krisztushoz, aki vdr titeket tette hozzd a pdpa, aki ezutdn meghatottan 6s elismer6ssel eml6kezett h6n szeretett el6dj&e, Isten szolgtrja, lI.
J6nos Ptrlra, hiszen 5 hiwa ossze az eg€sz vrllg fiatal)ait,
hogy Krisztussal egyiitt tinnepeljenek. ,,Annak a m6ly pirbesz6dnek kosz6nhet6en, amely az elmdlt.tobb mint
hfrsz 6vben kialakult II. Jlnos P6,I pipa 6s a fiatalok
kozott, sokan elm6lyithett6k hittiket, szeretettel elfogadtdk a Krisztusban val6 megvd.ltds J6 Hir6r 6s terjeszthett6k
azt a fold szdmos r€sz€n. Ez a nagy p6pa k€pes volt
meg6rteni azokat a kihivS.sokat, arnelyek a mai flatalok
el6tt |llnak €s arrabuzditotta 6ket, hogy legyenek bdtor
hirdet6i az Evang€liumnak 6s flradhatatlanul 1pits€k az
igazs5.g, a szeretet 6s a b6ke civilizdci6jdt" - mondta XVI.
Benedek pipa, majd igy folytana: ,,Most raitam a sor,
hogy folltassam azt a rendkivtili lelki oroksEget, amelyet
II. Jdnos Pdl rdnk hagyott. 6 szeretett benneteket, ti pedig
meg6rtett6tek ezt 6s ifjir korotok lendr.ilet6vei viszonoztS.tok. Most egydtt az a feladatunk, hogy tanitS.sait ltr,iltesstik a gyakorlatba."
Ezutdn a Szentatya a napkeleti bolcsek, Gispir, Menyh6rt, Boldizsir Otjilt hasonlltotta ossze a k6lni zarSndoklattal. ,,Hol van a zsid6k fijszLilott kiriilya?" (Mt 2,2) - tettek fdl a k6rd6st a hdrom kir6lyok, majd, kovetve az €gi
irtmuatest, f6rads6got. nem kimelve eg6szen Betiehemig
zardndokoltak. ,,Minket is a szivrinkben stirget6 k6rd6s
hajtott Kolnbe - mondta a Szentatya -, j6liehet mds formdban. Igaz, hogy m6r nem egy kiriLllt kerestink, hanem
a vil6g itllapota miatti aggodalom veti fol bennr.lLnk a k6rd6st: Hol talllom meg azokat a krit6riumokat, azokal a
szempontokat, amelyek az €Ietemhez, villgunk jelenf6nek 6s jovSj6nek felel6ss6gteljes megteremt6s6hez szuks€gesek? Kiben bizhatom - kire bizhatom magam? Hol
van 6, aki kie16git6 vtrlaszt tud adni nekem a szivemben

rejl5 virakozlsokra? - sorolta XVI. Benedek pdpa. ,,Ehhez
hasonl6 k6rd6seket feltenni annyit jelent, mint folismerni,
hogy az irt nem 6r v6get eg6szen addig, amig nem taltr|kozunk Vele, akinek hatalmtrban 6lI az rgazsiLgossdgon €s
b€k6n a1apu16 egyetemes Orszdgot fol6piteni; azt, amelyre minden ember v6gyik, de nem k6pes egyedul megte-

remteni. Valaki, akiben nem csalatkozunk, aki k€pes
olyan bizonyoss6got nyirjtani nektlnk, ameiy6rt 6lhettink
6s adott esetben meghalhatunk."
Ezt kovet6en a Szentatya affa buzditotta a fiatalokat,
hogy vllasszanak: a szenved6lyeklltal sugallt 0ton akar-

nak tovdbbmenni vagy azon, amelyet a ielkiismeretben
trindoki6 csillag mutat nektink. A napkeleti bolcsek ezt az
6imutat5st kaptdk: ,,A jfrdeai Betlehemben, mert igy j6tvendolte a pr6f€ta." (Mt 2,5) Ezt az ig6t hallva mentek el
Betlehemig, s ezt az ig6t tal6ljuk meg mi is az EucharisztiLban vaiamennyi szentmise sor6n. Az oltdron jelen van
6, akit a hlrom kirdlyok a szalmiln llttak a ilszolban:
Krisztus, az 6.gb6I aliszlllott keny6r, aki €letet ad a villgnak az igazi Bdriny, aki sajdt €let6t adja az emberlsl.g
megvLltAsS"€rt.

A kolni dom belseje a Hdromkirdlyok ereklyeiuel

El tudjuk k6pzelni a bolcsek meglepet6s6t, amikor
megl|ttik a p6lyiba olt6ztetett Kisdedet! Csak a hituk
segitsCg6vel tudtdk felismerni a Gyermekben a Kirdlyt,
akit kerestek, az lslent, aki fe16 a csillag vezette Sket folytatta gondoLatAt XVI. Beneclek pdpa. Ezekben a napokban, az Eucharisztia Ev€ben mi is ugyanezzel a
meglepet6ssel iordulunk a Tabernikulumban jelen l6v6
Krisztus

fe16.

,,Kedves fiatalok,

a boldogsdgnak, amelyet

kerestek,"

amelyet jogotokban 6ll megizlelni, van neve, van arca: 6
a Nl,z1,reti J6zus, aki az Euchariszti|ban reit6zkodik. Csak
6 adja meg az €let teljess6g€t az emberis6gnek! M6ri6val
egyLitt mondjatok igent arra az Istenre, aki nektek akarja
adni magtrtl" XVI. Benedek ezutLn iprilis 24-i beiktatisi
szentmis6j6n mondott homili6j6t rd€zte: Aki beengedi
Krisztust az €1et6be. az nem veszit semmit, abszolfrt semmit abb6l, ami az €letet szabaddd, sz6.pp€ €s naggyS, teszi.
L pipa ezutan arra sz6litotta fol a fiatalokat, hogy a
vil|gtaI6"lkoz6 napjarban k1telezz€k e1 magukat Krisztus
szolgtrlatl.ra,,,kerui amibe kerui". A Jdzus Krisztussal val6
talllkozls r€v6n be1iilr6l megizleihetik 616 jelenl6t6nek
orom6t, hogy arr6l tanfrskodjanak maguk kortil.
K6s6bb, a kolni d6mban tettlS,togatS.sakor ezzel egdszitette ki a fiatajokhoz s261.6 felhiv6s6t: ,,Most ti, a vil6g
minden r€sz6.r5l €rkezett f,iatalok vagytok azoknak a ttrvoli nEpeknek a k6pviselSi, akik felismert6k Krisztust a

Napkeleti Bolcsek r€v€n, 6s akik Isten irj n€peklnt az
egykLzban gyfiitek 6ssze. Hagyjetok, hogy ldngra lobbantson Titeket a L61ek tr"ize, hogy egy rij Prinkosd rljb6l
felEiessze szlveteket 6s megirjitsa az Egyh6zat."

A Magjtar Ku.rir 6s a Vatikani Rad.io hfrei atapjan
osszedllitotta: Papai Zsuzsanna

,,Az Egybaz nen't. szent embereknek a szentsdg1rt

folytatott harcabdl

61. "

Joseph Ratzinger
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,,Szinyhkr6l tfti a

szel. -. "

I I I. Kd,rp d'tati ai Gitd'ros Td'bor

2005. iirlius 7. 6s 10' kozott rendez-

te meg az EgYhlzmegYei Szewez6iroda a lIL K6rp6taliai Gitlros Tlbon

a

Szlny6"ki Lelkigyakorlatos HAzban.

55 viddm, katolikus fiatal pr6biita

elsajititani a git|roztrs tvdomlnyit napi 5 6r6ban, kisebb-nagyobb sikerei'
Deme Csaba, egy magYarorsztgi
zenepolihisztor csalldllval €s Krist6f
Istvlnnal tobb el6addson is elkdptdztatott minket zenel tudesaval' Csaba a
ha1ad6, Iswdn a koz€phalad6 csoport-

foglalkozott. Az elSaddsokon
git1rt6l kezdve a kobzon keresznil

tal

furulylig szinte minden

a
a

hangszert

,,Ti aagjltok afcild' s6ia' ds a uiki'g uildgossdga"
Hit €s F€ny tibor Kerekhegyen
2005.j61ius25.€s29'k6zottkertiltsorKerekhegyenakArpitaljaiHit€s
F6nykoz6ss6gekk6zosny6rittrborilramintegyhatvanr6sztvev6vel'Aj6
crtekfli
haniulatf, pro'gramokban gazdagt6borban feln6ttek €s gyerekek' az
volt
ungf t.tti fogy;tekotoL es iegitOik eg1aLrant nagyon j6l €tezt€k-magukat'
fbges
k6zmtir
t<lr"anaulas, tabortt ..ng.t.g"Cn.kl6isel 6s ttrncca1, lelmezb11,

bernutarak. D61ut6nonk6nt, amikor j6
rolt az id5 - ez k6tszer fordult e16 -,
eLmennink egy kozeli tisztasra m€t1'zni. Izgalmas kbrok voltak, sainos, az
€n csapatom veszitett. D€lutlnonk6nt,
a pihenS uten szentmis6n vettunk

r6szt, melyeken

a jobban

gtttrtoz6k

gitlroztak, a tobbiek pedig Enekeltek'
Az utols6 szentmis6n, melY szomba-

ima 69 megbesz6l€s
la1koz6s, fiirddz6s a neli'ete-iizn61. Minden reggel kozos

ton volt, minden t6bor\ak6

voltatemplombanatebormott6j6r6\:,,Tivagytokafolds6ja€sa_vil6gr.i16weinrauch
goss6ga". k6t alkalommal szentmis6n is r6szt vehettunk: egyszer
fel
mis€zni'
IsVan
Rdcz
pedig
iott
wari6 ntyn, egyszet
^tya
a segiioi<oi'kivrii a be"teg gyerekek eg6szs6ges tesrverei is nagy szeretettel

tiink r6szt a kozeli

s6t' nem egyszer
segiteti6k nem csak saiat tesrv6ruket, hanem a tobbieket is'
€s az osszeosszhang
az
a fev€sb6 betegek is t6rsaikat. Ett5l is novekedett
a i6
bizonyit€k
a
voit
nevet€s
vicldm
tartozds €rz€se. A gyakran felhangz6,
hangulatra.

r€szt is
A"programokban mindenki r6szt tudott venni, 6s nagy lelkesed6ssel

vett.Tol6kocsikkalisnagyszerfienlehetettj6tszanl',tdncolni,kirlndulni-bdr

ag6rongy6skerekhegyi-utakasegit6kkartzmtrjtrnkivrilakarizmaitiser6si
fogyat6koss6ga
,.Iet _l'r.rrkinek sem keliett kimaradnia a programokb6lcsup6n:
az, hogy
volt
negativuma
egyetlen
miatt. Tobbek szerint a t6bornak

bekaP-

csol6dott a szentmise dalaiba git6ti6t€kitval, kezd6k 6s halad6k egynant
P6nteken nagy kirdnduldson vehetLe6nYmez5te'

Mikor fel6nunk oda, 6riAsi szalonnasut6st rendeztr.ink,

A szombat kicsit szomorkdsan telt,
mivel ez volt az utols6 teljes nap a taborban. Ezen a napon minden csaPat
begyakorolta azt m(rsort, amit azt6n
^
este a tibortfizn€I el6adott. Olyan
el6ad6sokat hallhattunk, mint,,Szi-

nylkr6l fti a

sz€|", ,,K6r6 6s kis-

madtrr" . Szib6riai szamitz5ttek szomo-

rir 6neke hangzott fel, majd atcsapott
a Fel, torreddor spanyol ritmusaiba, s
v6gul gor6g tlnccal z6rult. Attrbortfiz
€jf€lig tartott, maid mindenki nyugov6ra t6rt. M6snap d61ut6n elindultunk
hazafel€. F6jdalmas volt bircstt venni
annyi remek embert5l.
Ez a ttrbor nagyon 6rdekes 6s 6lrn6nyekben gazdag volt, mert kdze-

lebb keriiltem Istenhez, rengeteg baritot szereztem 6s a gitirtudlsomat is
b6vitettem. Rem6lem, idv6re is Iesz
gitlros tlbor, ahol maid tira tal6I
kozhatok r6,gi battrtaimmal 6s iriakat
is szerezhetek.
Kiss

Elek

.,a td'bor eglik rdsztueudie
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M ini s tr dn s t d.b or Gy e rty d.nliget e n
Az idei ministrlnstdbort Gyerryenligeten rendezttik meg jrilius 18. 6s
22. koiotl Hasonl6k€ppen a tav^Iyihoz, ez is nagyon j6l sikertilt, mintegy 55 ministrdns vett r6szt rajta. Eredetileg k6t helyszint terveztunk, de a
nem tfil nagy 16tsz5,m miatt egy helyen volt csak kifejezetten ministrdnstdbor, illetve 7 ministrdns a br-rstyah6zi hittant|borban vett' r€szt. Ett6l
fuggetleniil nagyon jol ereztLik magunkat mindannyian.

Elcsigdzottan 6rkezttink meg a
hegyek kozou eltertl6 Gyertylnligetre, ugyanis sokan mdr reggelt6l

frton voltak. A katolikus 6vod6ban
kaptr-rnk sztrllist. Berendeztiik
szo^
b6inkat, az el>€dl5nket, €s az udvart
is rendbe szedtiik. Fel6llitottunk egy
hatalmas tibori keresztet az udvaron,
ami nem kis munka eredrn6nye voit.

Kozben a tlbortfrz he1y6t is eldk6-

szitetttik. Mire ezeket befejeztuk,
eljltt az este, 6s a vacsora utan megtartottuk a 2005-os ministr'nstdbor

megnyit6jdt. Itt szeretn6m megemliteni Szidi n6nit 6s kis csapatit, akik
munkdjukkal (sut6s-fdz6s, anyagbeszerz6.s stb.) 6s jelenl€ttikkel segitettek minket.

Mdsnap egy eg6sz napos kirfndul5.sra menttink a kozeli hegyekbe,
a c€l a Kobila-hegy csficsa volt. A
helyb6liek lavaslatS,ra mentlink mar a
mdsodik nap kirindulni, mert a hegyekben neh6z ktszS.mitani az idSji-

rist. Habdr esSsnek ig€rkezett az td5,

pdr 6ra mrilva kisutdtt a nap. Yalamikor kora c16lr-rtdn meg6rkeztrink a
hegycsfrcs lliiihoz, ahonnan azok
n-rehettek fel a hegytet6re, akik m6g
birtlk a m5.sz6st-. Fent viszont a gyonyorfi killtds mellett 6fonyizisban is
iehetett r6sziink. Mire haza6rtrink,
mindenki firadt volt, de mikor felajdnlottuk, hogy akinek van kedve,
jojjon focizni vagy m€tdzni vacsora
uttrn a kozeli fr-rtballpllydra, senki
sem maradt otthon.

A harmadik napon deiel5tt eldaddst hallhattr-rnk a becstiletrSl. Felid6ztiik egy-k6t hires ember gondolatait a becsiilettel kapcsolatban,
magunkba is nezhetttink, hogy mi

mennyire vagl'r,rnk becsr,iletesek, il-

letve hogyan vi"lhatr,rnk becsiiletes
enrberekk6 €s igy Isten igazi gyermekeiv6. IJtAna kiscsoportokban
megbeszdltrik, kinek mtt jelent ez az
er6ny, 6s milyen irton 6rhetjtik el.
D6lutdn pedig kir6ndultunk egy,
kozeli gy 6 gyf orrishoz.
A tdbor utols6 napjAn akadllyversen1t rendeztlink, ami egCszen d6lut1nig tartott. A fah-r f5 utcei voltak a

verseny egy-egy trlitomSsinak szinhelyei. Minden lllomison m6s 6s
mds feladatok vinik a ministri,nsokat, pl. ffiszereket kellett bekorotr
szemmel felismerni, szentirlsi helyeket kikeresni, er6pr6ba is volt 6s
m6g egy6b feladatok. A verseny v6g6n kiad6s eb6dben volr r€sziink, a
helyez6sek dijait pedig (ami egy-egy
csoki volt) az esti zdr6 ttrbortiizn1l
vehettEk fn a j1t€kosok.
Az utols6 napon kitakaritottuk sz61-

llsunkat, 6s meghatottan vettrink
bircsfit a helyb6llektSl. Rem6lem,
hogy mindenkinek javlra vdlt ez a
tdbor, .mind testileg, mind lelkileg.
Minden ministrS.ns szernmel l6that6an nagyon j61 €rezte mag6t, m€g
akkor is, ha n6ha fegyelmezni kellett

5ket. Minden tlborban fontos a
iokedv, n'ilunk pedig ebben nem
volt hilnyl
Beres Istudn

kispap
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,,Aki szetet, az €nekel"(Szent Agoston)
III. Egj,t lt d,zi Enektdbor Kerekb egit en
Immir harmadik alkalommal nyitotta meg kapuit

az

6nekelni v6gy6 gyermekek e16tt az Egyhlzi Enektdbor'
Az id6n ulrgrtrtrt 1'5. €s 27. kozott a kerekhegyi pl€binia adott otthont a rendezv€nynek. A 33 gyermeket 6s hat
feln6ttet szitm!6i6 csapat tagjai T €cs6t6l" Ungvdrr6l, Als6kerepecrSl, Aknaszlatiodr6l, Csapr6l, Nevetlenfalub6l 6s
tUunk6csr6l 6rkeztek. nletkoruk iltlagosan 1'3-1'4' €v ' Eztrttal is szines, vilItozatos volt a program: jutott id6 ismer-

ked6sre, kirdnduldsra, i6t6kokra, versenyekre, rigyess6gi
vet€lked6kre, strandoldsra, esti torl6netekre, im6ta, €s
termeszetesen sok-sok €nekl6sre'
Az ifju r€szvev6kizelit6t nyerhettek az egyhdz 6si, legm61t6bb zen6i€b6l: a gtegori6nb6!, az egy-, k6t-, ill' hAromsz6lamir polif6n 6nekekb6l, kdnonokb6l , zsoltlrokb6i, n6p6nekekb6l magyar illetve latin nyelven' A reggeli
6s esti imitk alatt felcsendtiltek a nlpzsolozsma himnuszai, d6lben a moldvai n6pi gyfijt6sbSl szfumaz6 lJrangyala, a Szent Iswdn-napi igeliturgi6n - melyet Mikuly6k
tasila diak6nus vezetett - B6rdos Lajos 6s Koddly Zolttrn

n6p€nek-feldolgozlsai,

a p6nteki 6s vaslrnapi szent-

lstvln atya tattott, a Liber Usualis Ave verum corpusa ill. Ker6nyi Gyorgy Szentl6lek-

mis6kben, melyeket Rdcz

hivogat6ja,6s m6g m6s €neksztrmok is"
A ieborszerv ezSk nem titkolt c6lja, hogy a felnovekv6
genericl6v al megismertess6k 6s megszerettess6k egyhlIunk 6si 6s hagyomdnyos zenei kincseit' Szeretn6nk 6s
rem6ljtik, hogy ezt az ig€nyes zen€t elsailtitva templomainkban is 6s egyre sz6lesebb korben hangzanak maid
fel az €vszlzadok 6ta zeng6 6nekek.
Szuirida Janos,

a tabor tdrsszeruezdje 6s uezetdje

PillanatkdPek a td'bor dletdbdl
Mivel 6nekt6botba iotttink, naponta k6tszer volt a
templomban 6nekpr6ba, ami m6sf6l 6ra hosszat tartott'
Az Lgyik tiirdnk a Fekete-vizhez vezetett' A viz jdghideg
volt, de minket az sern tartott vissza, mivel mi semmit6l

sem riadunk meg, Visszafel6 iovet Miska bdcsi, a p\6b6nia gondnoka nag-von sokat mes6lt nekiink KerekhegyrSl.

Szombaton uto1s6 estCnket tinnepeltiik a tftborttzn€I'

J6nos bdcsi elolvasta nektink

a mindennapi

mes6t

a

mes6skonywb5l, utfna j6tt a iat1k' Nagyon
6s csak tizenegykor volt a takatod6' A
ner,-etnlnk,
sokat
konyhis n6nik is nagyon finomakat f6ztek'
Szedtd.k Katalin, Aknaszlatina (12 eues)
Febdrke c.

Reggel 7-kor kellett kelni, egy alapos mosdds ut6n
reggeli torna kovetkezett, A torna mindig fel6bresztette
uii?ut a gyerekeket is, akik m6g a hideg vizt61 sem
tudtak fel6bredni. A torna vttrn a templomba mentilnk
reggeli imdra, mald a reggeli kovetkezett' tr4ajd kezdet6t
vette a d6iel5tti 6nekpr6ba. 45 petc utln f€l 6r6s sztinet
kovetkezett, ahol mindenki kedve szerint sz6rakozott' L
szrinet utdn iobb er6vel kezdttlnk dnekelni' J6nos blcsi is
odaad6bban vez6nyelt nektink. Enekpr6ba utdn a finom
eb€d v6rt benntinket'
D6lutdn kirdndul6son vetttink r6szt, sok csirsz6s iiton
odafel6 6s visszafelE is. Nagyon flradtan, koszosan 6s
gombdval megrakodva 6rkeztr-ink haza' SzabadidS, vacsora 6s az alkonyati ima eiimddkoz|sa uttrn a Feh6rkemese ringatott dlomba mjnket.
Szenykiu Monika, Aknaszlatina (12 6ues)

Amit nagyon megszerettem , az az, hogy a nap.kezdet1t
6s v6g6t ima ekesitette. D6lid5ben pedig az lJrangya\a
hangiott el. A programokat sikeresnek mondhatom, hiszen egyetlen gyermek sem unatkozott' Nagyon megszerettemi kornyezetet is, melyben val6ban €rezni tudtam,

hogy Isten tenyer6n ,,j6tok". A j6l kivdlogarott egyhezi
ellekek csak fokoztSk a l€lek orom6t' A lelkem ortilt,
hogy itt lehettem, 6s a tobbiekkel egyutt dics6ithettem az
Utai. rvri sem szebb anndl, mint hogy 6neksz6val im6djuk
a J6

Istent'

Toutin zs5[ia, (Jngudr (14 6ues)

Ui J{ajtds

11 -

,,Isten a sz€pseg, Istetr a io"

Roska Pdter atya lelkigj,takorlata Ungad.ron
2005. augusztus L2. €s 14. kozott Ungvdron a Szenr
Gell€rt Katolikus Koll6giumba n tafiotta hagyomS.nyos lelkigyakoflatlt Roska P€ter atya.
Mint a csoportbesz6lget6sek alatt kitfint, ez a lelkigyakorlat sokak szdmfua mfu t6nyleg hagyomdnnyd vflt.
S5t, akik mdr tobbszor voltak, hoznak magukkal irj lelkigyakorlatoz6kat. igy minden 6ven tobben jovLink ossze.
Id6n a lelkigyakorlat t€ml'ja az Eucharisztia volt. p€ter
atya 6rdekes el6addsokat tartott a szentmise 611and6 r€szeir6l. Atgondolhattuk, hogyan kdszrihink fel az itldozils-

ra. Majd megtanultuk, milyen elm6lked6si

m6dszerek

vannak. S6t, ki is menttink elm6lkedni a radvt,nci t6hoz.
Az a\ta besz€lt nektink m6g a dics6it6 imftr6l, Amit a
magam szdmlra folfedeztem 6s tovdbb is szeretn6m adni,
az a k6vetkez6 volt: Istenr6l sokat tudunk mondani - J6,
Igazsdgos, Szent, Irgalmas, Megbocsdt6, Szerct6... 6s
Sz6p. P6ter atya felhiwa ri a figyelmiinker, hogy ritk6n,
szinte soha nem mondjuk, hogy Isten Sz6p. 6s ez meny-

nyte tgazl Magamb6l kiinduiva, mindig

megcsodSlom

Istent teremt6s6n kereszttil, de eddig valahogy nem nagyon jutott eszembe 6t sz6pnek nevezni.
Mint mindig, a lelkigyakorlat alatt most is lehet6s6g volt
elvonullsra, csendre, egyedrill6tre. Ilyen m6don is m6lyi
tetttik kapcsolatunkat Istennel. Akik,,remet6nek" jeientkeztek, azok pedig eg€sz id6 alatt szinte reljes csendben
lehettek, a kiscsoportos besz6lget6sekben sem vettek r6szt.

Ami m6g jeilegzetess6 teszi Roska P€ter atya lelkigyakorlatdq az a brics[rkor. Ilyenkor egy nagy-nagy kort ala-

kitunk, 6s mindenki sorban kis keresztet rajzol

az

emberti.rsa homlok6.ra. Meg6ldjuk egymdst. En ezt trgy
61em meg, hogy fe1el6ss6get vlllalunk egym6s6rt.
A lelkigyako rlat b ef elezt€vel feltOltSdve indultu nk ha zafel6, hogy otthon azttrn tapasztalatunkat ltadjuk mfsok-

nak: a csalS.dnak, baritoknak, munkatd.rsaknak, ismer6soknek, tanitvdnyoknak 6s minden ,,r6szorul6nak", aki
6hezi istent.

Dominika

,,A vildgnak Krisztus kell"
Ifiloktetdk t ald.lkozdj a Munk d.c s on
A borfis, es5s id6 ellen6re kozel 50
hitoktat6 jott el Munkdcsra augusztus
24-€n, a klrpitaljai hitoktat6k elsS
tal|lkoz6j1ra. Az el6ad1sokat Bablly
Andr6s 6s M6sz6.ros Domonkos aty6k
tartottak, Majnek Antal ptispok atya

pedig

a

szentmise pr€dikdci6jitban

szem6lyes p6ldamutatis, a szents6gek komolyan v6tele, hiszen a hitet
maga Isten tdpl1,lja bennr.ink.
Az el5ad6st kovet6en a kiscsooortos besz€lget6s alatt azokat a gondo-

latokat besz6lttik meg, amelyekre
Andrds atya hitta fel a figyelmr.inket:

6ket az iml.ds1.gra, a kereszt6ny iinnepek dt€l€s&e.

Mir

6v6dA,s korban

gondoskodniuk kell a116l, hogy a
kicsinyek a valldsos 6lm6nyeket
megismerj6k. Iskol6s korban a tobbi
tantargy mellett a gyerekek a va116s
tanitS,stval is meg ke1l, hogy ismerkedjenek, hogy felk6sztilhessenek a
szents6gek v6tei6re. Ebben segiti a
szrilSket a rendszeres iskolai 6s p16blniai hitoktates.

sz6It hozztrnk.

Mennyire figyelek a kozoss€gre? Fel-

Megy6nkben a hitoktaresr a papok
mellett vi16gi munkatdrsak is v6gzik,

ismerem-e mtiasztS.sairnat?
M6szdros Domonkos atya a lelkis6-

akik erre felk6sziiltek, oklevEllel 6s
prispoki me gbizatS.ssal rendelkeznek.
A hitoktat6k J€zusnak 6s az aposto-

UECS es a Cursiilo lelkis6gi mozgal-

A szentmis6t kovet6en dtmentiink a

makat. Erdekl6dve hallgartuk Id-

loknak munk|jilt folyatjlk. Az Isren
gondvisel6sCbe vetett rem€nnyel az
Egyhdz jov 5j6t kivdnjuk el5kdsziteni.

riczky Bea 6s BerczikJ6zsef rovid besz6mol6j6t.
Ddlben szentmise kdvetkezett. Pr6-

p1€bini6ra, ahol mi, hitoktat6k besz6lgetttink 6romeinkr6l, gondjaink-

Bablly Andr6s atya el6ad5sitban a
hitoktat6knak a kozoss696pit6sben
betoltdtt szerep€r5l sz6lt. Kiemelte,
hogy krisztusi kozoss6get csak az
Eucharisztia kdr6 lehet 6piteni. Min-

dik|ci6j|ban a ptispok atya sz6lt a
csalld fontos szerepbr6l, hiszen a
gyerekek elsS hitoktat6i maguk a
szri16k. A sztil6k 6s a kereszrszr-il5k

A szfnni nem akar6 es5 ellen6re
mi szeretetteljes 61el6ssel b0csirztr-rnk
el egymdst6l. A viszontlilttrsral

feladata, hogy a gyermekeket az EgyhAz 61et6be bevezess6k, megtanitsak

Czurko Zsuzsanna,

den hitoktat6 szimira fontos

a

gek szerep6r6l

sz61t, kiemelve

a

16l. Nagyon sok otlet, javaslat is
elhangzott.

,.

Unguar
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Meguiult a munkicsi Szent Erzsflbet
Napkoziotthon
Isten kegitehrte a semmibdl is k€pes
nag,)ot alkotni - fejezte ki orom€t
n4ajnek Antat PtisPok atYa, amikor
2005. augusztus 27-6n Munkacson
felszentelte az fijiadpitett Szent Erzsdbet NaPkoziottbont.

pr6f6tik is megirtik: legYen
gondotok a szeg€nyek k6zott is az
ozvegyekre, 6wdkra. A magdnYosok
azok, akrk az TJristen szemlben a
legnehezebb helyzetben vannak,
,,Mdr a

ez€tL is olyan fontos, hogy az egyhLz
a segits€gr"ikre legyen. Nem szabad,
hogy ez csak anyagiakban feiez6djon
ki, a vehik va16 tor6d6sben nem is az

- a legkozosszeretetet,
hogY
fontosabb,
A
korul.
maguk
s€get tapasztaljanak
hangsflYt,
a
helyezzik
leikiekre
hogy ezen a helyen i61 1rezzlk magukat, szivesen maradjanak itt napeb6d a dont6, amit kaPnak

A Szent Erzs€bet Napkoziotthon rovid tort€nete
napian szentettdkfel a GatouJozsef

2002. nouember 19-dn, szent Erzs,!,bet
altat a meteged.S tdtrebozasara atad.ott bazat, abol kezdetben zsfroskenyeret
As tuat osztottak az onkdntesek. Szuirtd.a Jd.nos, az ottbon akkori uezetdje
rouidesen megsze?aezte, bogjt meleg ,tellel is tudjanak szolgdlni az ide megmeleged.ni 6s enni jard rd.szoruloknak. A ldtogatdJe szama robamosan ndt6
bantarosan naponta 70-80 ember ebedett md.r az ottbonban, tt'ikozben a
mozgaskdpteleneknek, kerdkparon uittdk baza a meleg etelt'

Az is kid.enih, boglt kom.olyan szilks^g lenne tisztd.lkodd'si es mosdsi lebetdsdgekre is, dm erre a pici, rossz d.llapohi ft'ird'Sszobaban alig uolt leheJoftkonysagi koncer.tek, kcitdnbozS ad.omdnyok segits1g'uel iauttSattak a bazon, amit tudtak, mig udgilt elkenilbetetlennd ualt a telies atepitds.
2003 md,rciusaban kezddd'tek meg a m.u.nkalamk ''iqY'.!oq a,s.zilks68es
anyali bAtt'r m6g nem allt teljesen rendelkezesre. Mindig akadtak azonUa, )aaporap - Lat- ds be(oldrdt egyarant - akik segftettek, boglt touabbbalad.basson az epitkezds.'A fellj[is ideje alaU a uenddgeket a Karitasz
Vatutyina utcai ,pilteteben szolgd,ltak ki, meglebet1sen nehez korr'ilmdnyek
t6seg.

kdzdtt,

2004. okt'ber 12-t6l az int'zm,lny uezetes^t Geczinger Ertka uette At'
2005. augusztus 27-6n szentelte fel Mainek Antal
Az elkdszillt
^pilletet
mind.en b,,tkoznap 70-80 raszodonakfSznek
p\)spok
-*"ing atya. Az ottbonban
6teit, amib1t a korbaz elfekuS osztAlyAn ls tizenn'gt ember r1szestil'
Vallisi kr,itonbsdgre ualo tekintet ndtkill mindekinek adnak enni' Afeliljitott
alkalmas, a bd.zban mosa! llbe;.
ftird.Sszoba mozgass'nittek fairdet^s're is
t5s6get, szilks^g esetan ped,ig tiszta rubat is biztosftanak. A uend1gek id5r6l
id.6re ingyenes orosi uizsgalaton uebetnek r4szt.
Az int6zm6nyt ad.omd.nyokbSl tar-tjakfenn. Szep palddt lattunk erYe nemregiben lzsnydtdn, abol a betyi iskolaban a gjterekek nagltobb mennyisegfi
eiJhiszert gj,,tijtdttek ossze afalubol, melyet az Ottbonnak adtak at'

kozben. Orulok annak, hogY egY i6
segit6 csapat alakult ki, akik onk6n-

tes alapon, ingYen, m€gis

nagy

ordmmel 6s szeretettel vCgzik mun-

kdjukat. Isten lldlsa van raita" mondta a puspok atYa.
Az tinneps€gen r6szt vettek a
kiilf6ldi tdmogat6k k6pvisel6i, k6rpitaljai papok, szlmos hiv6, 6s term6szetesen az otthon iAlaod6 r'end6gei, a r1szorul6k is.
A szentel6s szettarttrsa utdn koszonetnyilvdnitdsok hangzottak el,
majd agap6. z6rta az r-inneP6l1t.

Az otthon felil;iitlsir 6s miikod€sdt
tlmogattak: N6metorszdgb6| az Ukraine-Hilfe Dunningen (Kar1 Mauch

a Rottenburg-Stuttgarti
egyhdzmegye, Ausztri6b6l az Osthilfe Schiedlberg (Helga Grassecker
szervez6se) 6s a Katholische Frauenbewegung St. Marien; az Amerlkai
Egyesr-ilt AllamokbOl a SARA alapitviny (Lana C. Sakash), MagYarorsz6gr6l a Hatlron T61i MagYarok

vezet€s6ve1),

a KArPita\iai

Ferences
Misszi6 L\apiwdnY, tovLbbi magdn-

HivataIa,

szem6lyek, v€gtll, de nem utols6sorban pedig saj6t hiveink kozul is sz6mos 6ldozatk6sz ember.
PPM
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Miriap6csra

Mintegy 400 rlszwevSfe volt annak

a zar6ndoklatnak, melyet a Munkdcsi
R6mai Katolikus egyhlzmegye szer-

A zardndoklat
Majnek Antal pi-lspok atya sz5,nd€ka

vezeft MAriap6csra.

szerint az6rt i6tt l6tre, hogy hdl6t
adjunk a most v6get 6rt jubileumi 6v
kegyelmei6rt, valaminr hogy egyhdzmegy€nk6rt imS.dkozzunk a kegyheIyen.

A zar|ndoklaton Klrpdtalja krilonb6zd telepul6seir6l vertek r€szt
hivek. Nagy r6sztik okt6ber 7-6n,
p6nteken 6rkezett Mdriap6csra Ba-

b61y Andrds munk6csi p1€b6nos
vezet6s6vel. Szentn-risehallgatds ut6n
eg€sz 6ijel imavirrasztS.st tartottak a
templomban, amely kozben Babdly

Andrds atya, Lengyel Dondt OFM
nevetlenfalui pl6bdnos, valamint
R6cz Istvdn t6cs6i pl6blniai korm6nyz6 tafi ortak elm6lked6seket.
Okt6ber S-dn, szombaton d6lel6tt
10 6rakor prispoki szentmis6vel
zdntlt a zarlndoklat, melyre m6g egy

csopofi zardndok 1rkezett egyhSz-

megy6nkb6l. Majnek Antal pr.isp6k
atya 6s tobb papja

a fent emlitetteken kivril Pap Sdndor csdszl6ci

-

pl€bd.nos, Bohdn B6ia SJ beregszdszi

pl6binos, N6meth sdndor beregsziszi kiplitn 6s Landwehr Martin

Magy ar orszag is m€te k felai dirrlds a
Szffz M:i'riilnak
A r6mai M agy ar o k N agy

a s s z ony a - k

dp oln a j ubileuna a

schonborni ki'pl6n - a kegytemplom
mogott, a szabadt€ri oltdrntrl tafi"ottak
a szentmisdt, mivel a hivek nem f6rtek volna el a templomban.
A szentmise ut6.n a puspok atya

me96ldotta a hivek kegytlrgyait,
majd a zarindokok hazafel€ indultak
a buszokkai.

Papai Zsuzsanna
A mariap6csi kegtkdp eg) mAsolata
csapi

A m6riap6csi szentmis6vel egy id6ben,
ugyanabban az 6rdban kezd6dott R6m1ban az a szentmise, melyet Erd6 P6ter

biboros 6s a Magyar Katolikus Piispoki
Konferencia tagjai mu;tattak be szdmos
magyarorszdgi zarLndok jelenl6t6ben a
Szent P6ter-b azibka altemplomib an 16v 6

Magyarok Nagyasszonya-klpolna felszentel6s6nek 25. 6vfordul6ia a\kalm6b6l. Err6i az egybees€sr61 Majnek Anral prispok atya is megeml6kezett e
Miriap6cson tartott Linnepi szentmis€ben, L kdrpitaljai zafindokok ilyen
m6don is Osszekapcsol6dtak imfjukban a magyarotszigi hivekkel X4agy ar ok Nagya sszonya rinnepdn.
A szentmis6t a szent P€ter-bazilika katedra-oltaranilI muratldk be. A szentmise v6g6n Terny6k csaba 6rsek II. Jdnos p6l pipa boldoggd avatiasd,1rt
imddkozott, majd a prispokok levonultak a magyar k6.pc>lnAi:a, ahol az
oltArnll Erd6 P6ter megismEtelte Szenr Isren kirely orszftgfelajlnlaslt.
Mdsnap, vastrnap a Szent P6ter t6ren megtartott szokdsos Llraogyalaimddslg ut6n XW. Benedek pdpa magyar nyelven koszontotte a nemzeti
zardndoklaron r6szt vevd tobb mint ezer magyart: ,,szererettel koszontom a
Magyar Katolikus Prispoki Kar tagjait, €s a szdmos magyar zardndokot,
akikkel tegnap egyritt tinnepelttik a Bazilika magyar kir,polnaja felszenrel6s6nek 25. €vfordul6jdt. Szeretettel ridvozldm a magyarokatt,'

{.t

llVbAniatemplomban is megtalalb at6. Az iclSsebbek uisszaeml4kezdse
szeritlt a mult szdzarl 30-as eueiben
kenilbetett Csapra.
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Tan€vnyit6 €s
dombormiiav at6is a Munk4csi
Szent Istvdn Liceumb arr

Tranzitus
Nagj,tsz6l6sdn
Okt6ber 4-6n este 6 6rakor unnePi
szentmis6re, maid a Tranzitus szertarr6s6ra kenilt sor a nagysz6l6si

pl6bdniatemplomban. Minr

minden ferences

^

vilag

kozoss6g6ben,

Nagysz6l5son is minden 6vben sor
kerril a legnagyobb ferences 0nnep-

r€, melyen Szent Ferenc boldog

em-l6keznek. A helyi hiveken kivtil a kornyez6 helys€gekb6l
6s a ktilonboz6 ferences pl6bdni6k16l is 6rkeztek zardndokok, az oltdrt
pedig a nagysz6l6si ferences kozoss6g tagjai 6s M6szdros Domonkos
OP ungviri pl6bdnos vett€k kortil.

halillra

Pogd.ny Istud.n, Babdly Andrds,

Kristofori Olga 6s Matl P€ter

2005. szeptember 1-j6n a Munkacsi szent Istvan Liceumban is megtartottik
a l:rnevnyit6 rinneps6get. A tan6vnyit6 szentmis6vel kezd5don a Tours-i Szent
Mdrton sz6kesegyhazban, melyet Majnek Antal puspok at';a tattott Bablly
Andrds munk6csi pl6b6nossal 6s Pogdny Istvdn ptispoki irodaigazgat6val
egytitt. Az rinneps6g a liceum 6pulet6ben folltat6dott. A magyar himnusz
ei6nekl6se utdn leleplezt6k Matl P6ter munkdcsi m6v6sz Szent Istv1n k*6I7t'
dbr6zol6 dombormfivet, melyet Kristofori Olga igazgat6n6 k6r€s6re Babaly
Andrds pl6bdnos dldott meg. Ezutdn Popovics B6la, az iftt€zm€ny tantta
eml6kezett meg Szent Istvln kir6lyr6l. V6gul az igazgat6nS koszontotte az
els6dveseket 6s minden megjelentet, maid az unneps6g a Sz6zat el6nekl6s6vel zdrult.

Majnek Antal ptisPok atYa; aki a
szentmise f6celebrinsa szokott lenni. id€n nem lehetett jelen a sz6l6si
ferences kozoss6gben, amelYnek
egykor 6 is tagia volt, mivel Buddn,
a Margit koniti ferences kolostorban
vezette a Tranzitus szefiafiasat az
ottani tesfve t ek me ghlv 6s6t a.

A szertarttrs'Weinrauch Mltri6 hizf6nok atya r.innep6lyes iid|sAvaI
zlrult. Maid a pl€b6ni1n agaP€n
vend6gelt6k meg az egyrin-tinnepl6sre osszegydlt hiveket.
Papai Zsuzsanna
Krisztus,,k6sedelem n6lkrili kiengesztel6d6sre hiv minket. Nem
felejthetjrik el Szent M6t€ evang1li-

umdban elhangz6 szavait: ,,Ha
teh6't ailnd€kodat az oltdrhoz viszed 6s ott eszedbe jut, hogY felebar6todnak valami Panasza van
ellened, hagyd aiind€kodat az
oltdr el6tt, menl, b6ktilj ki el6bb
felebariltoddal" (5,23). Tehln

v116'-.

gos, ne halogasd a kib6ktil6st, hanem: 'b€ktilj ki el5bb".
Taiz6-i Leudl
t
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Ferences orokfo gadalom Nagys z6l6son

l

Okt6ber 1-j6n, szombaton oromteli r.innepre gyfltek
ossze Nagysz6l6sdn a magyarotszdgi KapisztrS.n Szent
Jlnos ferences rendtaftomitny tagjai, kozttik a Kfrpitaljln
szolgdl5 ferences atytrk, a nagyszSlSsi 6s korny6ki hivek,
valamint a tdvolabbt6l lrkezett vend6gek. Varga Antal
Tarziciusz tesfv6r, aki a Nagysz6lSsi jdtisb6l, Csep6r6l
szdrmazlk, ezen a napon tett orokfogadalmal'a nagyszSl6si pl6bdniatemplomban. A II. villghlborO befejez6se
6ta, amikor bezdrtlk a nagysz6l6si ferences kolostort, ez
volt az els6 fogadalomtetel, melyre Klrpfnaljin kerult sor.

t.

I

$

A szentmise v6g6n Tarziciusz testv6r koszonetet mondott mindenkinek: szrileinek, a ferences rendnek s azok
nak is, akik el6k€szitett6k ezt a szep tinnepet. A szentmise utdn agap6vlrta a sokfel61 ide€rkez6 hiveket.

Az r-innepi szentmise d6lel6n 11 6rakor kezdSd6tt,
melynek keret6ben tette le Tarziciusz testver Magyar
Gergely tartomdnyfdnok kez6be a hfumas fogadalmat,
klfejezve, hogy tulajdon n€lkril, tisztasdgban 6s engedelmess6gben kiv6n 61ni 6lete v6g€ig, s igy visszavonhatatlanul, eg6szen odaadja mag6t az Istennek. A fogadalomt6telt a jelenlev6 ferences testv6rek 6s hivek 6neke
6s im6ja kis6rte. Tarziciusz testv6r az oltS.ronifia al6 6ro15fogadalmS.nak szoveg€t, majd b6kecs6kot vdltott a jelen-

l6v6 ferences tesfv€rekkel €s atyikkal, akik ily m6don is
osztoztak orom6ben.
A szentmise fScelebrdnsa Mainek Antal munkdcsi
megy6sprispok volt, aki nemcsak pr.ispokk6nt, hanem
rendtdrsk6nt is volt jelen, s igy k6tszeres drommel fogadta az 61 drokfogadalmas rendtagot.

Tarziciusz testv6r a mdsodik klrpitaljai szdrmazS.s(t
orokfogadalmas ferences: Az eIs6, 'Weinrauch Ferenc
M6ri6 huszti sztilet6sf atya 1,998-ban tett orokfogadalmat,
6s 1,999-ben szentelte pappa Huszton Majnek Antal piispok. Jelenleg 6 a nagyszSlSsr pl€bitnos 6s a nagyszSl6sr
ferences rendhdz hdzf6noke. MagyarcrszS.gon, a Kaprsztfin Szent J inos rendtarto mlnyban j elenleg hdrom k6r pit-

aljai ferences novend6k tanul, akik
illewe Munk

Hr-rsztr61, ViskrSl

6csr61 szfu maznak.

Papai Zsuzsanna

Ui J{ajtds
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F:nnmfv"'fsax

EFFr'ag Pnnr;,tuAsax
J0rrus 4-10. Megrendezt6k

a III.

Git6ros

Tlbort

Szi-

ny6kon.
J1uus 18-12. Ministranstabor uolt ki'Eapok uezetdseuel
Bustyah ctzA.n 6s GyertyAnliseten

7. kozdtt tartottitk a Medjugorjei
IfjrSsdgi Fesztivtrlt, meiyre egyhdzmegy6nkb6l egy
J0rrus 3O-eucuszrus

aut6busznyi fiatal zarindokolt el.
Aucusnas 15. 0nnepi bucsut tartottak Szolyuan a tenxplom fel6pit6se 1 00. 4ufordulojd'nak emlekdre.

Aucuszrus 20.

Boslk Nlndor debrecen-nyitegyhlzi

megy6sptispok Szent Iswin-biicsrlt tartott Aknaszlatinln.
Aucuszrus 9-23. kozott uolt Kolnben a XX. Vildgifjusdgi
Taldlkozo.
Augusztus 24. Lz egyhLzmegye hitoktat6inak taliikoz6ja volt Munkdcson.
Aucusztus 12-14. Roska Pdter atya lelkigjtakorlatot tar'
tolt IJngudron.

Orr6ern 23-AN, misszi6s vasdrnap egyhlzmegy6nkben,
mik€nt az eg€sz vilitgegyhl.zban is gyfijt€st tartunk a
m isszi6k tAmo gattsira.

Orronrn 29-Ew karizmatikus ifiusagi lelkinap lesz
Munkdcson, amelyre szeretettel udrunk m.inden 15 es 30
6u kozotti fiatalt. A tald.lkozd mottoia: ,,Ld.tni aka(uk
Jdzust!" Az el1ado Steue Tomasbefski diakonus (USA), a
zenei reszt pedig Csisz€r Laszlo es baratai szolgaltatiak.
C4tere el, teged is szeretettel udrunk! Jelentkezni 6s a r1sz'
letek irdnt 6rdekl6dni a pl banos atydkndl lebet.
!-nN Nagysz6l6son lesz a Kinpitaljai CsaTalltlkoz6ja, amely reggel 9 6rakor kezd6dik.
Minden csalddot hir.'r-rnk 6s szeretettel virunk. Mig a
feln6ttek el6adlsokon vesznek r6szt, addig a gyerekeknek ill. fiataloknak ktion programot biztositunk. K6rtink
mindenkit, hogy terjessze a hirt ismer6sei kor6ben is.
Jelentkezni €s a r€szletek irdnt 6rdekl5dni a pl6bdnos
Nor,,r^asnn

lldok

atydkndl lehet.
Novantnzn 26. Ifjusdgi szentmise lesz Llnguaron 17 orakor, melyet Sillye Jend €s baratai koncertje kouet.

SzeptenaeeR 10.

Lz Egyhlzmegyer Teoi6giai Tanfolyam

v€gz6seinek diplomaoszt6j6ra €s az rij kurzus hallgat6inak 6vnyit6jdra kenilt sor Munkicson, a Sz6kesegyh6z-

ban.
Szrpt"ruarn 22-25. Ndi Cursillot tartottak Szinyakon,
Oxtosun L. OrOkfogadalmat tett Nagysz6l6son Varga
Antal Tarziciusz csepei sz6rmazds6 ferences szerzetes'

Oxrlnnn 7-8. Egyhazmegltei zar1'ndoklat indult Mariapdcsra, melyen kb. 4o0-an uettek r4szt egjtbd'zmegjtenkbdl.

tartottak Szinytrkon.
a pl6b6'nia fennalla;anak
200. eufordulojd.t ilnnepeltdk. Az Linnepi szentmisdre,
melynek fdcelebransa Majnek Antal pcispdk uoh, a tentplom etdtti szabadteri oltArnal ken'ilt sor, szamos biud
Orrosen

13-1,6. F1rfi Cursill6t

OrroBnn 16-Aw Szerednydn

rdszueteleuel.

L)gyanezen a napon egyhAzmegyei gydjt6st tartottunk a
romdniai 6wiz k|rosulrjainak, k6zttik a sz6kelyeknek 6s a
csdng6knak megsegit6s6re.

Ui
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Kiilni ut6tal6lkoz6 Nagysz6l6s<in
keriilt sor a Kolni
al6lkoz6 ut6talalka;z6jdr a, mely et'Weinrau ch
M6ri6 oagysz6l6si pllbinos (aki maga is tCsztvett a kolni
tal6lkoz6n) €s a s:z6I6si fiatalok szeweztek meg. Az egynapos osszejovetelen szentmis6n vetttink r€szt, ahol az
ungvdrj ifjtsAgi 6nekkar 6nekelt, rovid filmvetit€st n6ztrink meg a kolni katek6zisekrll, amit az Egri F6egyh6zmegye rfjnsigi iroddja bocsdtott rendelkez6sr.inkre.
Ezuttrn kivetit6n megn6ztrik a r6lunk k6szrilt f.6nyk6peket
is. A sz616si vend6gl6t6k nagyon otletes K6rpdtaljaterk6pet k6szitettek, amelyre a sajdt vdrosa vagy faluia
mell6 niindenki odaragasztott egy papirb6l kivigott tappancsot. Besz6lgetttlnk a Kolnben szerzett 6lm6nyeink16l, valamint arr61, hogy ki mit hozott maglval haza. A
besz6lget6s 6s az 61m€nybeszitmol6k utdn els6tdltunk a
sz6l6isi vdr romjaihoz. Itt egy Miatydnkkal zaftuk a programot, amelyen kb. otvenen vetttlnk r6szt.
Szeptember 17-6n NagyszSl6son

Ifjf sdgi'

I

I

T

Cserbdnics Adrtenn

Ktlrp,6rp.r

ETEr.EK

Ahol Azsio. Legnagjtobb szdkesegltltdza dlk
Nagaszakiba n az U rukami sz6kesegyh Lz\ban augusztus

9-€n hajnalban kezd6dtek a megeml6kez6sek a 60 6wel

ezel6tt ledobott atombomba 6Idozatair6l. Krilon szentmis6t mutattak be abban a templomban, amely egykor
Azsialegnagyobb sz6kesegyhdza volt, s mintegy 500 m6terre 6lit az atombomba becsap6ddsi helv6t61.

17-

risztikus Villgkongresszust.is ezek kozott a falak kozott
rendezt6k meg annak idej6n.
A megnyit6 koszont6s 6s imddsdg utdn Yarga Ldszl6
atya el6addsa kovetkezefi Etettink szentmisdje cimmel.
Jelenits lsw6n Az Eucbarisztia megjelenese a magyar
irodalomban cimfi el6adds6ban a magyar irodalomb6l
gyfijtott ossze egy csokorra val6t a kOz6pkori 6s a huszadik sz|zadi magyar lira gyongyszemeit elemezve.
A Szent Istvdn t6ren ..t€masitrak" vdrt|k az Eucharisztikus Kongresszus idej6n a l6togat6kat. Ezek a s6Irak az
Eucharisztia l6nyeg6nek egy-egy szempontjet (ktildet6s,
6ldo zat, I ge, oromhir, h6laad6s, a le gkisebbe k szolgllata)
voltak hivatottak kidomboritani. Tobb sdtor szewez6i
nemcsak k6pekkel 6s nyomtatott anyagokkal k6szilltek,
hanem szines programokkal - 6nekl6ssel, betlehemessel,
mds helyi jellegzetess6gek bemutatAs|val - vfurtdk az oda
l6togat6kat.
A Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus a kora esti 6rdkban szentmis6vel zdrult, amelyen a hivek abaziliklban €s
a Szent Isfvdn t6ren egyarlnt r€szt vehettek. A szentmise
f6celebrlnsa Dr. Erd6 P€ter biboros volt, s megjelent Juliusz Janusz, MagyarorszAg apostoli nunciusa is.
,,Toltson el minket abizalom, hogy nem vagyunk egyedtil, hogy vildgunk sincs egyedtil, 6s nincs magdra hagyva, hanem 6toleli a mindenhat6 6s irgalmas Isten gondvisel6se" - mondta Erdd P6ter biboros, majd Krisztus
illddsilt k6rte nemzetrinkre.
A Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusra hatdron t0lr6l
is 6rkeztek magyarok, koztrik a klrpitaljaiak kis csoport.
ia is.

27 6ae kezdte rneg pdteri szolgdta.tdt

II.Jdnos Pdtpdpa
,,Szeml6l6d6 6s misszion6rius p6pa

volt, akit erkolcsi

tekint6lyk6nt ismert el sok nem kereszt6ny 6s nem hiv6
is."

A

hirosimai bombdzS.s

utfn h6rom nappal, L945.

2 perccel 30 hivS €.s 2 pap
volt a templomban. A ,,Fat man'l n6ven emlegetett plut6niumbomba ledobdsa utdn mindannyian meghaltak, s
az lpilet teljesen ki6gett a felszabadul6 h6 miatt. Az
akkori t2 ezer lelket szdmlitl6 kozoss6g 8500 tagja megaugusztus 9-6n 11, 6ta utSn

hait. Nagaszakiban az atombomba osszesen 80 000 ember
6let6t oltotta ki, az azt kovet5 6vben tovdbbi 60000-en
haltak meg.

Nemzeti Eucbarisztikus I(ongre.ssztrs Budape sten
2005. szeptember 17-6n d6lel6n 10 6rakor vette kezdet€t a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus a Szent
Iswen-baziliktrban, €s a bazilika el6tti t6ren. A bazilikdt
zstfolZsig megtoltdtt6k a hiv6k, akik az orsztg egyhAzmegy6ib5l 6s hatdron tri1r61 6rkeztek. Az 1938-as Eucha-

Okt6ber 1.6-6n, az rJrangyala imAdsilgra 6rkezett mintegy otvenezer zarilndok el6tt XVI. Benedek p6pa e16dj6re, II. Jdnos Piil pdpira eml6kezett, aki 6ppen 27 €ve
kezdte meg p6teri szolgiiatdt'
,,II. J6nos P6l pdpdval az egyhdz tort6net6nek egyik
leghosszabb pApasdga vette kezdet6t, amelynek sordn
"egy messzir6l jott p6pa. erkdlcsi tekint6lyt vivott ki
magdnak sok nem kereszt6ny 6s nem hiv6 szem6ben is,
ahogy azt betegs€ge kapcsln a sok meghat6 szeretet-

nyllvlnltls 6s hallla uttrn a m6ly r€s'zv€t is mutatta.
A Vatikdni Grottdkban taI6lhat6 sirjdnAl mindmtrig szakadatlan a hivek zardndoklata, s ez is 6kessz6l6n tanfrsitja, mennyire szivrikbe zitrtLk 6t az emberek, f6k6nt a
szeretetr6l tett tanrisegtatel1.€rt 6s odaad6si6rt a szenved6sben. Benne a hit 6s az imddsig erej6t csoddlhattuk, s
a teljes rdhagyatkozdst a Szepl6telenSz(rzanyita, aki mindig elkis6rte 6s megoltalmazta, f6k6nt 6let6nek legnehezebb 6s Iegdrdmaibb pillanataiban."
,,Ma emllkezrink - mondta v€gezetil a pirya a lengyel
zar|ndokoknak - II. J6nosP6l p6pa megvllasztilsdra, aki
az els6 lengyel pdpa volt. Amikor hdldt mondunk a J6
Istennek az 6 onzetlen szolgdlatilltt, amelyet az egyh6znak 6s az emberis6g eg6sz csal6dj6nak tett, (rjta elkotea
lezziJk magunkat tanit6sa mellett".

Ui J{aitds

-18

,,Magy at M inde ns ze nte k"
13-an uan a magYar
szentek es boldogok emlekn'aPja.
N1bd.nyuk eletet ismertetjtik azok
kdzill, akiket ezen a naPon eqyiltt
Nouem.ber

unneplilnk.

BoLDoc sANFr suzAD
"13. szAzen etn1a, t'124J. oscauBER 8'

nlet6r61 igy ir Hevenesi Gdbor a
17. szdzad v6.g€n: Buz6'd az eg€sz
Magyarorsztrgon leghatalmasabb

Bdnfi csalldb6l szetmazott. Mdt
feln6tt volt, amikor a muland6 gaz'
dagsigot 6s hirnevet megvetve fiaira
hagyta tangjdt, 6s 1233 kdrtil nagY

buzg6sdggal a domonkos rendben
kezdett szerzetesi 61etet. Mivel avillgi tudomdnyokban n6r kortrbban iit'

tassdgot szerzett, hamarosan Isten
ig6j6nek firadhatatlan hirdet6je lett.

Mikor a tatlrok Magyatorsz|gra tortek, s krilonos kegyetlens6ggel pusztitottdk Isten szolgdit, a prior megparancsolta szerzeteseinek, hogy menekulienek, de Buzdd, nem tor6dv6n az
6lewesz€l1ye1, k6fte, hogy maradhas-

son 6s vigasztalhassa a kereszt€ny
n€pet. Miutdn tlrsai mAr biztonsigban voltak, Buzld elindult, hogy

meghaljon Krisztus6rt, s ugyanerre
buzditotta a n6pet is. Mikor a tatarok
csapara mAr a kozelben volt, a ma-

roknyi nydjat r-idvos intelmekkel a
Krisztus6tt elviselt dics6s6ges hallIta
lelkesitette. 6 maga a temPlomban,
mintha feszuleten ienne, kitirt karokkal imddkozoLt az oltlr el5tt. igY
ajtrnlotta fol mag6t eg6.szen el€g5 ildozatul, s igy olt6k meg 1243. de'
cember 8-6n.

fBtnt

SZENT BESZTERED
v. Pasr 1045. szannunnn 27.

Beszter6d (latinul: Blstridus, Bestridus, Beztertus) Nyitra v6nanf prispoke volt. Szent Geli6* legend6\6ban
olvashat6: ,,Geli6rt teste aznaP ott
fekridt, ahol a vefianLisegot elszenvedte. Bodi ptisPokot is megkovezt€k, s igy ment 6t a dics6s€gbe.
Beszter6d ptisPok Pedig hal6los
sebet kapott, 6s harmadnap koltozott
el e vil1gb61," Hevenesi G6bor 77.
sz|zadban irt szavai szerint ,,bitran

6s dics6s6gesen meghalt".

A

hagyo-

BOLDOG TEMESVARI PELBART
rTemesud.r, 1435 kdrtiL fBuda,

milny nyitrai ptispoknek tartia, 1034
kbrtil kaphatta kinevez€set' A 20.
sz|zadig a nyitrai prisp6ks6g sajdt
naptArAba folvett unnep€rdl ma m6r
nem eml6keznek meg. A hiv6k kor6ben azonban €l az eml6kezete'

1504.

januar 22.

Gyermekkordt nem ismerjtik,
em16ke

a krakk6i egyetem

E1s5

6vkonY-

v6ben van: 1,458-ban iratkozott be,
1.464-ben feiezte be filoz6fiai tanulBOLDOG ILONA
.
*13. szAzto nteP. fVaszrnnu.
mdnyaiq €s t4Tl kortil mint teol6giai
hagyta el Krakk6t. Bel€pett az
doktor
vsz. 1270. *otrytnen 15'
obszervdns ferences rendbe, 1480Ilona a veszpr6mi domonkos ko- ban az ozorai kolostorban 6lt. Halostor pri6rdja 6s h6t €ven it lxpld- marosan nagy hirfi hitsz6nok lett.
irisra a Boldogs6gos Sztz itdntr
htrzi Szent Margit nevelSje volt. Lelki
6let6t komoly misztikus 6lm6nYek tisztelete k6sztette: 1.480 tai n az
orszlgban pestisjarveny volt, s PelhatAroztAk meg, 6lete v6g6n megietestv€r tobbszor is elkaPta a
b6rt
lentek test€n a stigndk. A kolostor
Va1lom6sa szerint egyebetegs6get.
kormdnyztrslban )6 gyakorlati 6rz1k
Szfiz i6s6ga men'
Boldogsdgos
diil
a
tizen16l tett tanirs6got. Halftla ut6n
Ez6t irta meg
halitlt6l.
a
meg
tette
k6t 6vwel holttestet a kolostorlempmagasztaltsira,
M6ria
sireml€kbe
J6zus Krisztus
lomban k6szitett €kes
atylnak €s
Ferenc
Szent
dics6ret6re,
a
k€rd6s6ben
helyezt€k 6t. Tisztelete
a
tisztess€g€re
szenteknek
minden
nvilatkozott.
Szentsz6k meg nem
akart
forrdst
Konlv€vel
Stellarium.ot.
6-in
Unnep6t a rendben november
adni kev6sb6 mfivelt tesfvCreinek 6s
ulik.
a falusi lelkiplsztoroknak, hogy
pr6dikdci6ikat konnyebben elk€szithess6k. Eloljdr6i Buddra kiildtdk a
ANTAI
BOLDOG MAGYAR
provincia novend€keinek taniiS'sita'
FERENCES
fMAGYARIRSZAc, 14. szez.so zts6 pztz
1483-t6I Buddn €s Esztergomban
tanitott. A Stellarium oly
folvdlwa
13'
fFoncNo, 1398. -tutus
hasznosnak bizonl'ult, hogy szerzetestdrsai lem6solt6k 6s a kolostoA magyar szdrmaztrsit Antal elhagyrokban teriesztett6k. Eloliit6i pafanhazAjitt,
6s
ta csalldjlt, vagyondt
csira klszitette 1485-1500 kozdtt a
1350-es
Az
hogy zatlndokk6nt 61jen.
r€szb6l iLIl6 nagy beszldgyty
hirom
beahol
ment,
szent6vben R6miba
a Pomeriumot. ElsS r€sz€'
tem6ny6t,
harmadrendbe.
16pett a ferences
mdsodik r6sz6ben
a
szentekr6l,
ben
hogY
zardndokolt,
K6s6bb Assisibe
r6sz6ben a
harmadrk
az
unnepekr5l,
6s
tiszteije,
sir16n51
Szent Ferencet a
sz6l6 beh€rkoznapjair6l
nagybojt
brlcsitilt.
elnyerje a Porciunkula
munkdssdgiTandri
koz6|.
sz6deket
Fodtutazott
R6mdba vrsszat€r6ben
nak gyrimdlcse a zsoltdtokat- 6s
lign6n, ahol 1371'-ben sirlyosan meg6nekeket magYariz6 ExPositio €s a
Szentl6lek
a
Befogadt6k
betegedett.
hitt€telekkel foglalkoz6 Aureum rolpolszeretettel
nagy
K6rhdzba, 6s
sarium. K€znatait 1495 utdn Hagefogaalatt
ideje
t6k. Mivel betegs6ge
nauba vitt6k 6s sokszor kiadt6k.
Ltten
fo1gy65"uidsa
dalmat tett erre,
M6lyen hiv5, nagY olvasottsdgri
elhaaz
k6rhtrzban
a
ugyanabban
ir6 volt. Eredetis6gre
skolasztikus
Velett.
iryoI6ja
gyottak 6s betegek
hanem alaPosan
torekedett,
p6lnem
szeretet€r'el
nagy
6s
zekl6s6vel
irodalmat (BoeegYh|zi
az
ismerve
halt
Itt
mindenkinek.
dak6pe 'lett
meg 1398. mljus 1'3-in, s a k6rhAz thiust6l a maga kordig), iddzetekkel
templomlnak egYik k6Po|n6j6ban bizonyitott 6s tanitott. Sz6noklataitemett6k el.
1608-ban ereklY6it egY urn1ban

ban az 6letb6l vett kCpekkel

a

f6oltlron helyezt6k el. A ferences
martirol6giu mban hallla napjln eml6keznek meg r6la.

szem161-

tetett, s a kirllyi udvar kozvetlen
kozel6ben is bdtran ostorozta az
erkolcsi vissza6l6seket'

U1 J{ajtds

19-

Eletige, 2OO5. november
A szelid

,,Boldogok a szelidek, mert oudk lesz
a

fold." (Mt 5,5)

A t-t"gyi besz6d, mely

ember, mikozben egy

igazsigosabb 6s igazabb

mi

-

-

evang6liu-

tdrsadalmat 6pit, felk€szil arca,

nyilvinos mfik6d6s6nek kezdet6n
hangzik el, a nyolc boldogsiggal

hogy 6roks6gril kapja a Mennyek Orszdg6t, hogy az,,irj 69 6s nj fold" polg6ra legyen,

kezd6dik. Ebben a h6napban a harmadik boldogsdgra osszpontositjuk

,,Boldogok a szeltdek, mert ou€k lesz

J6zus

figyelmiinket.

a

,,Boldogok a szelidek, mert oudk lesz
a rota.

Ki szelid? Aki nem izgatja fel magdt
a rossz lilttiln, 6s nem hagyja, hogy
elragadjik az indulatok K6pes arra,
hogy uralja, f6ken tartsa reakci6it,
kr-ilonosen haragjlt, duh6t. Szelids6-

g€nek azonban semmi koze

a

gyenges6ghez vary a f6lelemhez; 6s
nem huny szemet a rossz felett, nem

fdld."
Ahhoz, hogy 6lni tudjuk ezt

az

61etig6t, el6g, ha megn€zzik, hogyan

6lt J6zus. 6 azt mondta: ,,Tanuljatok
t6lem, mert szelid vagyok 6s alLzatos
szivii."' Tanitds|ban a szelids€get a

szeretet iellemz6jek€nt mutatta be.
Az igazi szeretet ugyanis, amelyet a

eggy6 v6lok a m6sikkal, J€zust szeretem a misikban, szeretem az ellen-

segemet. Reggel dobnak vele,

6s

megpr6b1ljitk Eletre vlItani, ami
azonaz oldalon 6ll. Elmes6lik tapasztalataikat is.

Egy nap a 3 6ves caracasi Francesco 6desapja felhiborodottan 6rkezett haz , mert osszetfizEsbe kerr-ilt

egy munkat6rs6val. Feles6g6nek
elmes€lte a tort6nteket, mire 6

is

is

megharagudott az illet6re. Francesco
ekkor odavitte hozzAjttk a kockljit,
6s ezt mondta: ,,Dobjatok a szeretetdob6kock6val!"
Dobtak egyet. A kocka fels6 oldaLln ez 611t: ..szeretem az ellens6-

Szentl6lek Lraszt a szivtinkbe, ,,6r6m,
b6kess6g, ttirelem, kedvess6g, j6sdg,
hriseg, szelfds6g, onmegtart6ztatAs"z.

gemet".

Igen: aki szeret, nem idegeskedik,
nem siet, nem s6rt meg mlsokat,

Ha jobban belegondolunk, 6szrevessztik, hogy vannak olyan emberek, akik csoddlatos szelids6ggel 6lik

A sztilSk meg6rtett6k...

is v6llal

cinkossdgot vele. Ellenkea szelids€g nagy lelki er6t
kivdn, mely nem haragra 6s bosszirra, hanem a m6sok irdnti tisztelettelies, hatdrozott 6s higgadt viselkez61eg, ez

d6sre vezet.

A boldogsdgok kozott emlitett szelids6ggel J€zus a provokici6 eCy irj
fajtitjitt indiwdnyozza, azt, hogy tartsuk oda a mdsik arcunkat is, hogy tegyLrnk j6t azzal, aki rosszat tesz nekrink, hogy adjuk oda a kontostinket

is annak, aki a ruhdnkat k€ri... igy
lehet a rosszat a j6vaI legy6zni. Akik
igy 6lnek, azoknakJ6zus megig6ri:
,,... oudk lesz

afold."

A fdld oroks6g€nek ig6rete egy
mdslk hazdra is utai. Arra, amelyet
J6,zus az els6 6s uto1s6 boidogsdgban

,,Mennyek Orsz|gtrnak" nevez: az lstennel val6 €letkoz6ss€g, a v6g n61ktili €let teljessdge ez.

Mer ifi a foldon boldog az, aki sze-

lid, mert m6r most megtapasztalja,

nem szitkoz6dik.
Aki szeret, uralkodik mag6n, kedves, szelid 6s ttirelmes.

Az eg6sz Evang6liumot 6thatia a
,,szeretet m6v6szete", amit

sok kis-

hogy meg tudja vlltoztatni a vtl|got
maga kortil, els6sorban kapcsolatai
6tform6l6sixaI. Egy olyan tS.rsada-

gyermek is megtanult. Tudom, hogy
egy kr.ilonleges dob6kockiwal jStsza-

lomban, ahol sokszor az er6szak, az

nak, melyet,,szeretet-dob6kockdnak"

arrogancia 6s az elnyom1s uralkodik,
az ilyen ember az ,,eilentmondls jele"
lesz, 6rad belSle az igazsdg, a meg-

neveztek el. Minden oldalln egy
mondat trt| arr6l, hogy J€zus tanitasa
alapl|n hogyan szerethettink: mindenkit szeretek, kolcsonosen szeretilik egym6st, els6k6nt szeretek,

tolerancia, a kedvess6g,
m6sok irdnti tisztelet.
€tt€s,

a

a

meg h6tkoznapjaikat.
Tobb nagy szem6lyis6gn6l l6ttuk,

akik.mir rtt hagyt/k ezt a foldet mint II. J6nos P1l, Kalkuttai Ter6z
anya, Roger Schtitz -, hogy olyan
m6rt6kben 6radt bel5liik a szelids6g,
hogy hat6ssal voltak a tdrsadalomra
6s a tort€nelemre, p€ldakdnt jdwa
el6tttink.
t Mt

Cbiara Lubicb
1.1.,29

' Gal5,22

t
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A kiengesztel6d€s apostola - az egyseg veftant$a
Megdtt'k Roger testa'fi, a Ta.iz6-i Kcizossdg alapitSjtit
A

taiz€-t KiengesztelSd6s TemP-

lomdban, augltsztus 16-an, kedden, a
kozos esti iml.n, a kozoss6get konilvev5 tomegb6l egy - v€Ihet6leg zavart elm6iii - asszony kCsszilrissal
megsebesitette Roger testv€r1, aki
n€hiny perccel k6s5bb elhunlt.
Roger testv6r halitla utdn 6jf61kor
imidsdgot tartottak a Kiengesztel6d6s Templomtrban. Francois tesver,
a Kozoss6g egyik legid6sebb tagja,
roviden sz6It a jelenl6v6khoz:
,,Az IJr szem6ben drdga dolog bar/atainak a halitla - olvassuk a Szentir6sban.
Roger testv6 r hall\a mindenekfelett

6rt6kes szAmunkra, ugyanakkor szor-

nyil is. A ha1il oiyan valami, ami e}szakit benniinket, s az erSszakos

m6g ink6bb. M€g ha ezt a halllt
egy zavaros e1m6j[i ember okozta is,
az tgazslgtalansdg €rz6,se t6mad ben-

ha161

Elete
Roger Schtitz-Marsauche Svajcban szuletett 1915. m6jus t2-6n. f'desapia
reformatus 1e1k6sz volt 1937-t6l 7940-ig teol6giit tanult Lausanne-ban 6s
Strassbourgban. 1940-ben telepedett Ie Franciaorszlgban. A II. viligh6bor0
alatt n6v6,r6ve1 menektilteket rejtegetett. A Taiz€-i Kozoss6get n6hdny
testv6rrel hozta 16tre 7949-ben. Lz els6 testv6rek evang6likus kot6d€sfiek
voitak, k6s6bb eg1,re robb katolikus is csatlakozoa hozz2tjuk, Ma a Kozoss6gnek 25 nemzetb6l korulbeh-il 1,00 tagia van, kozel egyharmaduk katolikus,

II. J6nos Pil pipa tobbszor kifejezte, milyen nagwa 6rt6keli a Roger

tesfver 6ltal alapiton okumenikus kozoss€get. Koztudott, hogy Roger testv6r meghivottkent a II. Vatikdni Zsinaton is jelen r-olt. A Szentatya 1986
okt6ber6ben meglfuogattaTaiz€-t,6s azt mondta r6la: ,,Taiz€ - kis tavasz".
Azutaz6 megfll, csillapitja
,,Az ember irgy jon Taiz€-be, mint egy forrfshoz.
szomjilt 6s folyatja itjit" - mondta iI. Jdnos P6l.
Roger tesw6r II. iinos P6l pipa temet6s6n is jelen volt, €s ott Ratzingef
biboros meqdldoztana.

ten szem6ben is 6rt6kes. \{aga Isten
is osztozik a mi szomorfislgunkban.
6 veltink szenved. Isten it€rzt ,,bari-

hogy kifejezztik neki hillnkat, koszonetunket mindrz6r-t, hogy Roger
testv6r eddig koztiink lehetett."
Roger tesNer temetese allgusztus
23-in, kedden 14 6rakor volt. A temet6st megelSz6 naPokon test€t
d61utlnonk6nt 15 6s 1'9 6ta kozott a
aize-i rcmpiomban helYezt6k el, igY
akik akartak, azok a kozel6ben
imidkozhattak.
Nyolc 6r.we1 ezel6tt Roger testv6r
ut6djdul Aiois testv6rt jelolte ki a
Kdzoss6g fele15s6nek. Alois testv6r
rogton megkezdte a kozoss6g szolgAl6idnak hivatdsAt.

,,Aldj meg minket, Kriszttts' es
m.indazokat, akiket rartk bfztal.
6rizz n'teg ruinket a nyolc boldogsitg

nr-ink, ami rem6nyvesztett csuggedts6gbe taszithat.

Az

erSszakkal szembesrilve csak
b6k6vel vAlaszolhatunk. Roger testv6r szilntelen ezt hangozt^tta. A' beke eg€sz l€tijnk elkotelezetts6gdt

koveteli, bellilrSl 6s kivii1r6l.

Ez

eg€sz szem€lyis6gtinket itthatia. igy
ezen az esten a b6k6t ki;vetitsuk
egymis fe16, 6s tegyLlnk rneg mindent, hogy mindenki meg5rizze a rem6n1,t.

A Szentirfs szavai szeint ez ahaldl
nem csak szlmunkra 6rt6kes' Az Is-

tainak halilAt" - ahogv azt a Biblilban oivassuk.
Roger testr,6r blzonn,'a1 Isten baritja volt. Kezdett5l fogva minden erej6t latba veve azl akarta meg€rtetni
vehlLnk, hogy Isten irgy szeret mindegyikunket, meiy szeretetnek nincs
v6ge, amelybSl senki nincs kiz6wa,
amely elfogad minket, ahogY vag)'unk, 6s amelY szeretetnek nincs
hatlra.
'Es
ha igaz, hogy a hal6l o|Yao f61dalmat okoz, amely mag6t istent is
megdrinti, tegyunk meg mindent,

lelktileteben;
oromben,
eglszenisegben

es

irgalmassagban."
(Az im6ds1gokat befeiez6

1Ic16s)
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,,Szemelyes imdnk egyszeni. Vaglt
ugt gondoljuk, bogj,t az irnadsdgboz
sok szora uan sztiks4g? Nem, gltakran
eleg ndbany, akd.r tigj,tetlen szo is,
bogjt mindent Isten kezdbe tegytink,
felehneinket eppngy, mint rernenyeinket,

Antikor a Szentl1lekre bagyatkozunk, akkor rataldlunk a nyugtalansd.gb6l a bizalomba uezetd titra.
Es ekkor iglt szolunk:

Szentlelek, add, boglt minden

pil,

lanat ban felEd fordulb assunk.
Oly gltakran elfelejtjtik, bogyt ben-

ntink laksz,
benntink imddkozol 6s benntink
szeretsz.

Jelenleted sziucinkben bizalom €s
dllando megbocsatas.
Igen, a Szentlelek fdnyt gjttljt ben-

ntink. Es bdr nagyon

batoudny,

megis felebreszti szfutinkben az Isten

iranti

Az Isten iranti
egyszerfr udgjtakozas pedig mdr
uagyakozast.

imddsdg."
(Roger tertv€r 2005-os Taiz6-i level6b5l)

Ecy nvsr orrTNzfr-BEN EL6,
FrarAt MAGYAR nAZeSpan LEvEr-E,
NEHANY NAPPAL A TORTENTEK

de amit szeretnenk nektek elmondani, az sokkal inkabb mindaz, ami
most tortenik Taize-ben. Az elsd remtilet es bdnultsag utan olyan
b1kesseg es csend bonolt a taize-i
dombon, ami mindenkire nagjton
mely batdst tett. Az ima azotafolyanxatosan tart, a testuerele tartjak a
bibliai beuezetdket, a kiscsoportos beszelgetdsek folytatodnak, a konybas
csapat fdzi az ebedet, a ntosogat6
csapat ntosogaL mindenki a hely4n.

lendtilettel, mint azelStt. Minden
ddlutan 15 ds 19 ora kozott Roger
testuer teste ott uan a ternplomban.
Leginkabb azert, bogy ne a templom-

ban latott borzalom maradjon az
eml€keinkben, banem az a b€kes arc,
amiuel ntegnyugodbatunk abban,
boglt ott uan Istennel, abol uehink

imddkozik, folytatja a megkezdett
utat ueh,ink eglLitt. A gyterekekkel ma
ddlelSn ofi uoltunk a szobdjaban,

testuerei imddkoznak koruildtte,
eg/Litt enekeltLink uelcik. A gtereleek,is

el tudtak t6le kdszdnni 6s talan

Kedues bardtaink!

fennmarado iddben pedig a templomban uag)) a spontan atakulo kis
tuhlkozdkon bAtoritja mindenki a

Ne baragudjatok, bogy csak ntost

rnasikat.

udgtelenbdl.

UTrIN

irunk. Az elmult napokban egjtik
Srdtol a m.dsikig 6lttink, mindig csak

a

kouetkezf l1pdst lanuk magunk
el1tt. Mindaz, anti kedden este a
temploruban tortdnt, leirbatatlan,
fefogbatatlan borzalom. Ezert ennek
elmesel1sduel nem is ordbdlkozunk.

A

Ha az

esemEnyek brutalitdsdra
gondolunk, akkor szinte bibetetlen
mindaz, amit latunk most magunk

kdrtil: bdkesseg, egytittdrzes, a sz[uek
mdlydig batd rnegrendr.iles. Mintba
Roger testuer azt elzenne, menjetek,
folytassatok, talan meg nagyobb

A Taiz6-i Kcizcissdg
FranciaorszS"gban, Burgundia

d6li r€sz€n fekszik Taiz€, ahol az 1,940-ben

Roger testv6r 6ltal alapitoit nemzetkozi, okumenikus szerzeteskozoss6g 61.
A testv6rek eg6sz 6letrikre sz6l6,fogadalommal kotelezik el magukal anya.

gi 6s lelki kozoss6gre, n6tlens6gre 6s teljes egyszerrjs6gre. Ma a kozoss6g
mintegy sz6z testvlrt szAmlii, katolikusokat 6s,krilonbbz6 protestdns felekezetrieket egyar6nt, akik tobb mint 25 krilonboz5 orsz6gb6I szetmaznak.
A mindennapi 6let klz€ppontjitban Taizl-ben a napi hdromszori k6zos
imddsdg 6ll. A tesw6rek semmilyen ajdnd6kot vagy adomAnyt nem fogadnak el, sajdt munkdjukb6l tartidk fenn magukat. KozQhik n€hlnyan a v1l6g
legszeg6nyebb r6szein kis csoportokban (fraternites) Clnek.
Az l950-es 6vek v6g6t6l kezdve sok ezer fiatal keresi fiil Taiz€-t, hogy
r6szt vegyen az egyhetes taI6lkoz6kon, az imAdsAgokon 6s a kiscsoportos
lresz6lget6seken. A taize-ircsvCrek pedig gyaktanlltogatnak 6s vezernek -

kis 6s nagy - talllkoz6kat Nrikilban,'F,szak- 6s D6l-Amerik1ban, Azsiilban
6s Eur6pdban, a ,,Bizalom zardndokritja a foldon" r6szek€nt. Ezeken a
talltlkoz6kon tobb alkalommal kdrpitaljaL fiatalok is r6szt vettek.

megereztele ualamit a felfogbatatlan
Egjt dolgot szeretnenk r,izenni 6s ezt

mondjatok el mindenkinekl Mindaz,

ami tortent, borzalmas. Felfogbatatlan es megmagyarazbatatlan.
Eppen ezdrt ez nem. Isten akarata.
Istennek ugltanilgjt fdj baratainak a

bolala, mint nektink. Veltink eg)Litt
szenued es sir. Viszont mindaz, aruit
ebbdl a rosszbol Isten terenxteni tud,

az csodalatos. Es ebben a teremtesben mi uagyunk az eszkozei. Szinte
kdzzelfoghato modon latjuk magunk
koruil, bogt az Elet bogjtan g,tdzi le a

balalt, a uilagossdg a sot2tseget. Most
kell igazdn osszeleapni magunkat es
rninden lebetseges modon a kiengeszteldddst, a bekdt ,!s a megbocsatast megelni.
Ldui, eglt jeruzsalemi rabbi azt xrta,
boglt Roger testuer ugyanolyan talzes

szekdren onent fel az Istenbez, mint
Illes. A kdntoset itt bag)ta nektink,

ugyanugjt, nxint
kell feluenni ezt

touabb.

a,

profeta. Nekclnk

a kdntdst
:;

es uiselni
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Tudiuk-e azt, hogy mi€rt is haragszunk?
III. r€sz

A

haragkezel€s pozitiv modellj€nek harmadik l6p6se: hatdrozzuk
meg pontosan, mi6rt is haragszunk!
Erre a l6p6sre akkor kenilhet sor, ha
sikertilt frr6 lenni a hirtelen feiindul6son. Az indulatunk m6rs6kl6s6re

-

amikor elkezdtrink sz6molni, 6s kb.

254-n6l j1runk

hatLrozzuk meg:
Ha p61d6ui
is
haragszom.
mi6rt
most
a hlzastlr s6ra haragszik valaki, tegye
fel a kovetkez6 k€rd€st mag6nak: Mi
vtrltotta ki a haragomat? - Az, amit
mondott vagy amit tett? Vagy ahang-

-

nem, ahogyan beszClt velem? Esetleg
az, ahogy r6m n€zett? Lehet, hogy a

viselked6se eml6keztet bennrinket
valakire, pl. a szr.ileink velunk kapcsolatos magatartlsira? Nincs'e r€sze
a hirtelen fellobbant haragban valamilyen munkahelyi kellemetlens6gnek, netdn egy r€g1 s6relemnek?
Amikor haragszunk vaiakire, Pontosan tisztaznunk kell magunkban,
hogy mit kovetett el ellenunk. Mivel

Ilyen vagy hasonl6 gondolatok ka-

varoghatnak a fejunkben akkor,
amikor haragszunk. Yaioo a fel'
soroltak kozott ott van-e a helYes
megoidds? Gondoljunk vissza a mtrr
korlbban leirtakra: ,,Legyen a visel-

ked6sunk €s vllaszurk Pozitiv €s
szeretetteljes!" olyan 16p6sre sz'niuk
el magunkat, amely segit a Probl6ma
megoldlsdban €s a kapcsolat helyre6IIit6sitban, ugyanakkor a m6sik
szem6ly javlt is szolgllial Azt hiszem,
egyet6rtenek velem abban, hogY a
felsorolt reakci6k egyike sem felel

meg ezeknek a livinalmaknak. Lehet, hogy r6gebben igy reagLltak
vagy talin m6g most is, de ha helYe-

sen akarjik kezelni a haragiukat,
akkor mds megoldfst kell keresnitik.

Milyen lehet5s6gek k6zil vtrIaszthatunk, ha kereszt6nynek valljuk maqunkat?

bintott meg?
Egy m6sik szempontot is 6rdemes
figyelembe venni - azt, hogY menynyire sirlyos a bennr.inket 6fi s6relem.
A harag pontos okdnak €s sirlYossdglnak meghatlr oz6sa utin el€tkeztr.ink a negyedik i6P6shez: vegYuk
sorra haragunk feldolgozdsAnak le-

tapintatlan, €rzlketlen, meggondolat-

Ian 6s figyelmetlen volt vehink.

Fej6re olvashatjuk az osszes mrlltbeli
v6tk6t, ami eszunkbe jut. Durva kife-

jez6sekkei 6rz6keltethetjtik, hogy
mennyire megb6ntott. Fejbe v6ghat.
juk a kezrinkbe kerr.il6 tdtggYal,
felpofozhatjuk, j6 erSsen megr6zhatjuk.

El6gt€telt vehettink 6gY

is,

hogY

elhatdrol6dunk t6le: kozoljtik vele,

hogy nem akarjuk tobb6 lltni, 6s
semmi koztlnk hozztr. Hadd €rezze,
hogy miiyen az, ha az embeft elutasiti6k!

el6tt! Amennyiben rajtatok 6ll, lehet6s6g szerint 6ljetek b6k6ben minden

emberrel! Ne tegyetek a magatok
tgy6ben igazsdgot, kedveseim, hanem adfatok helyet az isteni haragnak, mert meg van iwa - EnY6m a
bosszii6116s, €n mald megfizetek."
(R6m 12,17-19)

Nem engedhetjtik meg, hogY mdsok v6ts6ge fel6rolie lelki b6k€nket,
ez€rt tgy dontunk, hogy feltllemelkedr.ink a benminket 6rt s6relmen.
Ezt nevezi a Biblia b6ketfirdsnek, 6s
bizonyos esetekben ez az egYetlen

jlrharo 6t.
Tegnik fel, hogy szilleink €veken
at igazsagtalanul bdntak veltink, vagy
tobbszor is m61yen megbdntottak,
6ppen oiyankor, amikor legnagYobb
szuks6grink lett volna a t6mogat6'
sukra. Szivrink m61y6n m6g mindig
haragszunk rdjuk, de kereszt6nyk6nt
szeretn6nk elrendezni a haragunkat.
Tudjuk, hogy szuleink, akik, lehet,
m6r id6sek, nem tudndnak meg6rteni
minket, sem pedig a ftridalmat, amrt

magunkban hordozr-rnk. Ez€n trgY
donttink, hogy Istenre bizzuk a haragunkat 6s s6relmeinket, aki feltdtel
n€lkrili szeretettel szeret minket, 6s
mindenkivel - sztileinkkel is - igaz-

hets€ges m6diait!

Hasznos lehet, ha gondolatainkat
hangosan szavakba foglaljuk, de
idSnk6nt 6rdemes leirni ezeket, ame1yekb51 k6sdbb is tanulhatunk. Abban biztosak lehettink, hogy sokf6le
vllaszttrsi lehet6s6g ell el6ttL1nk.
Odamehetr.ink a mdsikhozhogY i6l
lehordjuk, ami6rt olyan igazstgtalan,

€s lemondunk a bosszirlll|sr6l €s az
it6lkez6sr6l, mefi a SzentirSs szerint
ez egyedtil Istenre tattozik.,,Ne fizessetek senkinek rosszal a rossz6rt! A
j6ta torekedjetek minden ember

sdgosan 6s irgalmasan

bltnk'

Ezutdn k6rjtlk Istent, hogy Szentlelk€vel toltsdn be, 6s tisztitson meg
minden neheztel6st6l 6s haragt6l!

V6lem6nyem szerint k€t helYes
megoldds van. Lz egYik: a szeretetteljes konfrontli6dis a mlsrk szem6llyel, a m6srk: tudatosan feh'ilemelkedr.ink a probl6mdn.

Lissuk el6szor a misodik iehet6s6get! Bizonyos esetekben az a leghelyesebb, ha elismerjrik, hogy meg-

b6ntottak, de belitjuk, hogy a m6sik
szem6llyel va16 konfrontdl6dds nem
vezetne j6 eredm6nYre, ez6tt OgY

donttink, hogy istenre hagYjuk az
igazsigszolg|ltatSst. Ez nem ugyan-

az, minrha elfojtan6nk vagY hagYnank felgy'r-ilemteni a haragunkat.
nppen ellenkez6leg! Istenre bizzvk,

Ldssunk egy misik P€ldltt, amikor a

b6ketffr€s a legiobb megoldds. Teglr.lk fei, hogy a f6nohink igazsAgtalan veltink szemben. Nlikozben a lehet6sEgeinket merlegeijrik, esztinkbe
jut, hogy mdr tobb koll6gink is osszeritkoz6sbe kenilt r.ele az elm'6lt id6-

ben, mert 6k is figY €rezt€k,

m€L-

tlnyralanul b6nt vehik. M1r egyikt"ik
sincs a c6gn6l.:. Atra a kovetkeztet6sre jutunk, hogy a f6nok 6rz6ketien
6s szesz6lyes ember, ha besz6ln6nk
vele, azval6szioIleg csak tovdbb ron=
tana a helyzeten. Atgondolva, hogy a
csalddot el kell tafiani, vagy nlugdij
el5tt iilva mbstansdg nem konnYd
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jutni, irgy d6ntrink, hogy

triltesszr.ik magunkat a s6relmr.inkon.
Persze ett6l m6g a f6n6k h6nt tdpllit
6rz6seink €s a r6Ia alkotott v6lem6nyrink nem vtrltozlk meg. Ha lemon-

dunk a konfrontdci616l,

egyetlen
lehet6s6gtink marad: a f6noktinket is,
a haragunkat is Istenre bizzuk, 6.s
eltekinttink att6l, hogy 6rv6nyt szerez-

zink

igazunknak.

A

f6nokrinkkel
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val6 kapcsolatunkon ez nem vdltoz- Az esetek tobbs6g6ben azonban a
tat, de legalitbb a harug nem koti le hangot kiv6lt6 szem6llyel val6 szere€rzelmi €s fizikai energidnkat.
tetteljes konfrontdl6dds a helyes
Gyakran kenilhetrink olyan hely- megoldds. De ennek a m6d1dt majd a
zetbe, amikor a s6relmeinken val6 kovetkez6 r6szben olvashatjuk. A
feltilemelked6s a leghelyesebb meg- tlmdval kapcsolatosan felmerr.ilt 6szold6s. ,,.!v 6rtelmes ember trirelmes, if rev6teleiket 6s k6rd6seiket tovdbbra
disz€re v6lik, ha megbocsdtja a v€t- l[ is a szerkesztdsCg cimlre vdrjuk!
ket." (P6ld 79,71) Bizzuk a haragun- I
kat Istenre!
Babaty Andrds
I

A megbocsithsr6l
,,Boldogok, akiknek megbocsd.tottdk gonoszsd.gait €s elfedtdk bfrneit." (Zsolt 32,1)
Ududssegilnk kerdese nem

annyira azon ddl el, bogjt

mennyit jd.rtunk templornba, mint azon, hogjt mennyire
szeretttik a kdrxildttLink 6l5ket, 6s mennyire bocsatottunk
meg az ellentink udtkezdknek
Mdr az 6szovets6gben is szdmos felsz6litdst talllunk a
megbocsdtdsru, J1zus pedig kiemelten fontosnak tartia a
kiengesztel6d6st Isten 6s az ember, de az ember 6s embertdrsai kozott is. Amikor a MiarTilnkban naponta k6rjr1k
az Aqrdt, hogy irgy bocs6ssa meg bfineinket, ahogyan mi
is megbocsftunk m6soknak, vajon megvizsgiljuk-e a kapcsolatainkat? Bevildgitunk-e lelkrink sot6tebb zugaiba,
hogy rejt6zik-e benntink harag, neheztel6s m6sok irdnt?
A val6di, 6szinte megbocsdtds a lelki eg€szs€g alapfelt6tele, s6t - ez ma mlr kozismert - a testi eg6szs6g6 is;
hiszen a tart6s neheztel6s, harag mindenk6ppen kihat6ssal van a szervezetre, betegs6geket okoz. M€gis, sok kereszt6ny ember szdmLra semmi sem okoz akkora neh1zs6get, mint az embertdrssal val6 kiengesztel6d6s. A titkolt

I
I

legyen mit v€dSpajzsk6nt magunk e\€ tartani,, mdrtir mivoltunkat a vil6g eI6. t6rni - mintha ez adnd 6rt6krinket!
J6zus azonban onmagunk6rt szeret minket, 6s ha ennek
f6ny6ben lltjuk magunkat, nem pedig a mdsok r6lunk
alkotott v6lem6ny6nek trikr6ben, akkor mdr nincs szr.iks6grink v6dekez6sre, magyar|zkodilsra. Ha meriink
lemondani megbdntottsdgunkr6l es it6leteinkrSl, bolcsess6get, alLzatot kapunk cser6be ajdnd€kul - 6s brineink
bocsinattrt.
Ne f6ljrink elengedni haragunkat 6s szelidd6 v6lnil
J6.zus azt mondta, hogy boldogok a szelidek, mefi ov6k
lesz a f6ld. Nem pipogya, gerinctelen gyenges6gre gon-

dolt

-

sokan ettSl val6 f6lelmrinkben nem merunk meg-

bocsdtani, az )nlrzetinkre hivatkozva. A gorog eredetiben azonban a szelidk6nt forditott ,,praisz" sz6 szerepel,
ami szelid er6t jelent. Azt az er6t, amely megtorolhatn6 h
s6rt6st, de nem teszi. Amely visszavighatna, de inkdbb
megbocslt. J6zus ilyen volt.

gydloletet mdr felismerni sem konnyfi, sokszor magunk
el6tt is tagadjuk (,,6n nem haragszom, csak..."). A legnagyobb pusztite$ tal6n a csalitdi kapcsolatokban hossz(r

Hogyan kell megbocsdtanl? Valaki egyszer azt mondta:
megbocsdtani annyit jelent, mint elfogadni a mdsik bfn6-

id6 alatt kialakult, szinte megcsontosodott ellent6tek v6gzik, hiszen otthon iijra meg fijra, naponta szembesr.iltink
a mdsik brin6vel, 6 a midnkkel, 6s nincs hova menekr.ilni
el6le - legfeljebb csak magunkba zlrk6zhatunk be v6dekez6sk6ppen, vastag falakat 6pifve magunk korul.
A szivtinkben m6lyen gy6kercz6 neheztel6sre mindegyikrink sz6mtalan okot tud felhozni, melyek tobbnyire a
mdsikban keresend6k. Embertfrsunk hibai, amiken nem
hajland6 vlltoztatni, a bfinei (,,ezt mondta nekem, ezt
tette velem") - mind jogalapul szolgtrlnak, hogy megit6ljtik, megvesstik 6t, 6s ne kelljen megbocs6t6, szeretetteljes lelkrilettel kozelebb l€pni hozz6.
Pedig 6letfontossdgir mind foldi, mind orok 6lettinket
tekintve, hogy ne gydjt6gesstik az 6letrink sordn minket
6rt s€relmeket, mert a ,,batyu", ha sohasem i.rritjrik ki, egyre nehezebb lesz, a magunkkal hurcolt fdjdalmaink, megbdntotts|gaink sfrlydt el5bb-ut5bb nem birjuk elviselni,

oktalan fiatalok megoltek egy protesdns misszion6riust.
Felesdge egy id6 eltelt6vel visszat6rt, hogy kifejezze bocs1nattrt f6rje gyilkosainak. Meg kellett tanulnia elfogadni

belerokkanunk.
Mit tegyrink tehdt? Hogyan szabaduljunk meg a silyos
tehert6l? Ne akarjuk megtartani magunknak, hanem tegy0k oda Annak a vtrI16ra, Aki elveszi 6s elviszi a villg
brineit! Sokszor az6.rt is tartogatjuk a s6relmeinket, hogy

nek kovetkezm€nyeit. Evekkel ezel6tt Magyarorszlgon

a €nyt - rettenetesen neh6z lehetett -, hogy a f6rje tobb6
nincs mellette, egyedr.il kell 6lnie mlsok bfine miatt. Amikor ez sikertilt neki, eljott, hogy elmondja, mennyire sajnlilja ezeket. a fiatalokat, hogy felnStt 6letr.iket egy ilyen
tettel 6s bortdnnel kezdt6k, 6s megbocsatasfu6l biztositotta 6ket. .!rz asszony tanfisdgt6tele sok embeffe nagy
hat6ssal volt.

Hogyan kell megbocsltani? Ahogyan Isten megbocsdt
nektink. Szeretet6vel betakarja, elfedezi bfineinket. Nem
tafija t1bbe szlmon. ,,Mert amilyen magasan van az €g a
fold folott, olyan nagy az 6 irgalma azok szAmAra, akik 6t
f6lik. Amilyen messze van kelet a nFigati6l, olyan messzire veti t6lrink gonoszsftgainkat." (Zsolt 103, 1I-12) ,,Megbocs6tom b6miket, 6s v6tkrikre nem eml6kezem tobb6."
Qer 37j.4)
Ne szdmolgassuk, jegyezgesstik mi sem embertdrsaink

v6tkeit!

popouicsnr. palojtay Md,ta
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Nbrecht Dtirer, a n€met Leotrardo
Szril6vdrosdnak, Nrirnbergnek, de az eg6,sz n6met mfiis egyik legnagyobb alakja €s briszkes6ge.
A.!fiv€szete k6t korszak, a g5trka €s a reneszLnsz hatdrdn
611, a k6sei g6tikilban gyokerezik, 6s hatalmas ivben vezet
it a reneszdnszba. Onarck€pei, napl6ja, elm6leti irlsai €s
levelei egy sztiLntelentll kutat6, onmagdt ellen6rz6 €s
tu datos an f ejle szt6 mfrv €sze gy 6nis 6 916l v allanak. Fe st6 6 s
grafikus, realista 6s titokzatos i6tomdsok szerz6je, bfu az

v6szetnek

olasz mfv6szet elbfivoli, m6gis az fiszak hagyomdnydt
foly'tatja.

Albrecht Drirer, a m6lys6gesen valllsos 6s Biblilt

o1-

vas6, igen mfiveit 6s sokoldalir mfiv6sz azt dllitotta, hogy
a zsenralitds Istent6l sztrrmazik, de a n6met mf helyekben
a gondosan eIv€gzett munka sztiks6ge iv6dott bele. Dt-irer bens6s6ges hittel 6s 6letorommel, de amellett biztos
k€zzel festette k6peit. Mfiveib5l bens5s6ges 6hitat 6rad.

Kdtszer is j6rt Olaszorszdgban, k6s5i miiveiben elsajdti
totta az olasz renesz|nsz nagyvonalfi egyszerris6g6t, de
szellem6ben mindig n6met matadt.
A mai napig m€g egyetlen m(iv6sz sem szdrnyalta tfil
Dr,irer r6zmetszeteinek mfrv€szet€t. Rajzain 6pp oly szeretettel kezel minden apr6 r6szletet, mint a quattrocento
mesterei. Nagyszdmf fametszete €s r€zkarca maradt r6nk.
Bibliai 6s mitol6giai alakokon kiwil szivesen festett pa-

tasztot 6s katonit, lovagot 6s firholgyet, fantasztikus
aiakokat. A v6s6je al6l kikerul6 mfivek koztll m6ltdn tartoznak a ,,mesteri rdzmetszet"-ek koz6 a Louag, halal es
ordog, Szent Jeromos €s a Melankolia. Mindegyik olyan
Albrecht Dtlrer: A Szentbdromsap imd.ddsa

Szertt Jerornos

gazdag 6s titokzatos, hogy sziztdok 6ta hiAba pr6biikoz-

nak bSvebb 6rtelmez€stikkel.
Drirer j6 n6h6ny Iapjlnak jelent€set mdig sem fejtett6k
meg. Kozottik a Melankoliat sem. Kev€s m[ivet elemeztek ily b5s6gesen 6s iiy eredmEnpelenril. A hatalmas n5alak, a magtrba roskadva l:16 szSrnyas G6niusz kortil
kijlonf6le tirgyak, tudomdnyos mriszerek, m6rtani testek,

konl.vek hevernek. Foldtte

a bfivos

sz6mn€gyz,et-, a

g6mb. a homok6ra, a cseng5, a m€rleg, alanuk malomkerEken kis szlrnyas Amor, a foldon pedig egv ki6hezett
kutya fekszik osszekuporodva. ir4indez furcsa hideg f6nyben irszik. N6h6ny tfugy az idd m€r€s6re szolg6l, m6sok
abban segitik az embert, hogy egy adott helyen feltalllja
maglt. M6gsem k6pesek 5t boldogge tenni... Durer szavair.al 6lve: ,,A mi felismer6seinkben megbirvik a hazugs5g 6s a sot6ts6g, me$ annyira bel€nk iv6dott, hogy m6g
a tapogat6zas sem segit... A j6 6s a rossz az€rt hevet az
emberek e16tt, hogy a bolcs v6laszthasson..." Korunk
embere, nem ismerwe e szimb6lumok 6rtelm6t, csupdn a
osszhat6s6t tudja €rz€kelni: a I6ten val6 topreng6s
komor hangulattrt, amely a szellem nagyjainak gyotr6
ofafi roezl.
A. t6tlen onem6szt€s 11om11tom6sa utdn k6szitette DLirer a szorgos tev6kenys6get dicsdrd Jeromosdt. A tar fejii,
szaktrllas egyhAzatya szemlltomdst ti gy munkdban van:
a Biblilt forditja gorogbSl lattnra. Konilotte minden a
l6lek nytrgalmS,ra vall. Az otthonos kornyezetben elveszti

mir
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f6lelmetes jelent6s6t az ablakpfrkdnyon hever6 koponya,
6s a tud6s szent kis6r6je, a sor6nyes oroszlln b6k6sen

megf6r

a

A derris 6letk6p
Melankolia elgondolkod-

mancsai el5tt alv6 kuryaval.

szoges ellent6te a pLrjdnak.

L

tat, topreng6sre indit, szorong6st kelt bennrink,

a

JeromosJap pedig bens6s6ges hangulatlval feloldja ezt a
feszr.ilts6get, A harmadik lapon pedig a fElelmet nem
ismer-6;Lovag Krisztus harcosa, aki a rd leselked6 vesz€lyek ellen6re tantorithatatlanul a tokelyt keresi.
Dtirer sz6ps€ge nem a lok6letes 6,s sz6.p emberi forma,
hanem a szellemi er6. F6ereje a sokoldalir jellemz6sben

€s felfogdsdnak m6lys6g6ben van. Festm6nyei koztil

a

reneszS,nsz szellemisCg Iegcsoddlatosabb megnyilvinu16-

sak6nt tartjak szlmon a Szentbaromsdg imddasal (1,5fi,
B6cs, Kurrsthistorisches Museum). Az Atyaisten cs|sziri
koronS"ban a keresztre feszitett Fiat taftja. Az angyalok
szCtnyitjak kopeny6nek sz6,rnyait, egyben a kinszenvedds
attribfitumait hozva. A dics6s6g 6s a konyonilet tr6njat

megszdmlilhatatlan embersokasdg im6dja. Fenr, Isten
jobbjln M6ria a v6fianfkat vezeti,, a bal oldalon Keresztel6 Szent Jdnos iritnyitja a szentek es pr6f6tik menetet. Lejjebb llthat6k az €g villgos foltjaival elhatdrolr,
f6lkor alakban elhelyezked6 hiv6k: balr6l a piplval az
Elrikon az egyhdziak, papok, szerzetesek, jobbr6l a csdszAr €s mogotte a f6nemesekt6l a parasztokig az akkori
tdrsadalmi rendek. Dtirer a szentek imddlsit mutatja be,
vagyis a mennyei, dicsSs6ges 6s a foldi, knzd6 egyhinat
egyarint, mely az it€let napjitt kovet6en Isten kirdlysdgitban majd egyesul. Dtirern6l minden szent ismertetSjeggyel van ell6tva: Dlwid szak6llal, M6zes a parancsolatok k6tdbl6ival, Agnes bdrdnnyal, Katahn a kinz6ker6kkel... Az rinnep6lyes hangulatir lltomls legaljin t6parti

tdj, jobb sz€len Dr.irer dll magdnyosan, a k6p feliratdval.
Drirer utols6 f6m6v€t, a Mr.inchenben 6rz6tt N1gjt
Apostolt (7526, AIte Pinakothek) a mesrer mfv6szi 6s
szellemi v6grendeletdnek tekintik. Eredetileg oltLrszirA Szentbaromsdp i mddasa

Ndgy apostol

nyaknak szdnta 6ket, de v6gr-i1 is nem kCszult el a
koz6ps5 tibla, igy a k6t apostolpdros a ntirnbergi vdroshLzlba kenilt. Az egyiken Szent Jlnos 6s Szent P€ter, a
mdsikon Szent Mdrk 6s Szent PaI. L n6gy szent a n6.gy
krilonboz6 v6rm6rs6kletet testesiti meg, avagy a hit meg6l6s6nek n6.gy m6dj6t k6pviseli. A fiatal, energikr-rs J6nos
a szangvinikus jellemet reprezenttrlla, P6ter a szenvtelen,
egmatikus magatartaset, az elmer eng5 P 6.1 melankolikus

fl

nlugalmlwal 6s monumentalitls|val nyfrgoz le, mig Mdrk
szenved6lyes embert testesiti meg, szem6b6l heves
indulat villan fel.
Monumentalit6s €s a vele jdr6 egyszer6s6g, rendkivtili
kifeiez5erd 6s nemes osszhang jellemzi Durer utols6 remekmriv6t. Apostolai m6lt6sdgos tartdsuk €s a l€lekra1z
m6lys€ge r6v6n Leonardo Utolsd uacsorajanak apostolaival rokonok. Csak kem6nyebbek - szinte k6szobor figurdk -, 6s tekintettikben szorong6sos nyugtalanslg izzik. A bels6 viv6dS.sok feszuitslge. Igaztrban Michelan-

a

l
i
I

gelo pr6f€tftinak 1szakra szakadt tesfv6rei.
A valldsos Dr.irert nagyon megrizza a reformS.ci6 radikalizmusa 6s a katolikusok rildoz6se, abizonytalansdg 6s
klosz l6.gk6re. Egy 6lom gyotri, amelyben a vil6.got 6s
N6metorszdgot az ozonviz pusztitja. A rettenetes vizi6t
Ieirja 6s meg is festi.
Drirert mdr 61ete sor6n csod61ilk. R6zmetszetei flloz6fusok 6s kdltdk 6rdek16d6s6t is felkeltik; keresettek a
mfigyfijt6k kor6ben, a 1.9. szS.zadban pedig igazLn kultikus t6rgyakk6 vllnak a romantikusok kor6ben, f6leg
N6metorszdgban.
Osszedllftotta

i

nis ka

Mariann

Ui J{ajtds

-26
Berndth Zsolt

A veszeked6 uiiak

Megesik, hogy a kezrink ujjai is osszevesznek.
Elhiszitek, vagy sem, bizonY megtort6nh et. Sailt f:.jlenimel hallottam, hogy van ilyen, 6s ha gondoljdtok, most elmesElem nektek.

Ivlinden szem a kisujira szegez6dott, aki eddig b€k6sen aludt. Az ujiak b6logattak. Elfelejtett6k mdr a
bossz(tsigaikat, mert v6gre akadt valaki, akit kdzosen lehetett szidalmazni. Felh6borodva morogtak
eg' ideig, 1m a kisuji ri se hederitett az eg€szre.
K6nyelmesen elny6jt6zott, €s azt almodta, hogy
eg1' kisgyerek kapaszkodik be16 meleg kezecsk6j6r-ei, igy vezeti 5t az €.desapja. Ennyi el6g volt a legkisebb ujjacskdnak, 6s nem tdrddott az acsatkod6
tobbiekkel.

A b6lcs sza,tnd'r

Egy ny6ri d6lut6non tort6nt. A koz6ps6 ujjam
lustdn kinyijt6zott, majd buszk6n kijelentette:
En vagyok a vil6g kozePe!
A tdbbiek csak b6multak.

-

- Mi vagy te? - k6rdezte a gyiiriistrii'
- A vil6g kozepe - ism€telte az el6bbi. -

Mindent
hozz6,
tette
is
titeket
M6g
viszonyitanak.
hozzdm
€s nagyk1p(ren kihfizta mag6t.
A gydrfisujj kicsit osszer6ncolta a homiokdt, de
nem volt rest a vdlasszal.
-Aha! - mondta. - A vilig kozepe' Es akkor mit
sz6ljak 6n? R6m aranygyfrrIt htznak, feldiszitenek,
6s mindenki, aki szerelmes 6s hdzasodni k6sztil, engembiz meg, hogy ezt"villggit kurtoljem.
A mutat6ujj mindeddig csendben hallgatott, most
felnevetett.
- Gyerekek, nincs jobb dolgotok? N6zzetek rdm!
€szrevett6tek mdr, hogy a ti cicomatok, hatalmas villgkozepetek nem €r az €gvil1"gon semmit, ha munkdr6l van sz6? A gazda engem vesz el6, ha mutatni
kell valamit, ha dorgdlni kell valakit, 6s ha megk6stolja a kr6met a torten, akkor is engem hiv segits6gril. Ti csak kolonc vagltok a nyakln, semmi mds!
Ezt v egy €tek tudom6sul.
Ezt mlr nem hagyhatta sz6 n61kti1 a hrivelykujj.
- M6ghogy kolonc! - fustolgott. - Nekem mondod
ezt, aki nClkiil a gazda nem lenne k6pes semmit
megfogni, nem tudna kapaszkodni, 6s m6g azt se
tudn6 megmutatnr a vil6'gnak, hogy minden rendben van? Mir6l beszfltek? 86r ami igaz, az igaz, van
itt egy kozriltink, aki t6nyleg nem csindl semmit.

Az egyik nap foldmiives szamara beesett a ki^
szdradt kfitba. A szerencs€t\en iillat 6rdk hosszat
kdts6gbeesetten orditott, mi g gazd6'ia me gpr6b6lta
kitalSlni, mit6v6 legyen. V6gtil elhattrtozta, nem
menti ki a szamarat, mivel az m6r amfigy is oreg,
s a l<tsziradt kutat is be kellene fedni' Osszehivta
h6t osszes szomsz€djitt, hogy segits6g€re legyenek. l4indnydjan lapdtot vettek a kezrikbe, 6s elkezdtEk betemetni a kutat szem6ttel. Amikor a
szam|r rdjott, hogy mi tort6nik, m6g szlnalmasabban orditott, maid, mindenki csod|lkozftsira, e|hallgatott. Mikor mitr io sok szemetet belap6toltak,
a gazda betekintett a kttba, s meglep6dott azon,
amlt lAfr,$. A szamdr elk€peszt5 dolgot csin6lt: a
hdtAra hullott szemetet lerLzta mag6t6l, majd ritdllt. Ahogy a gazda szomsz€diai folytattik a laplr
rol6st, tgy rLzta le a szamdr a hitt1r6| a szemetet,
s kenilt egyre magasabbra. V6gril pedig, mindenkr lmulattrra, el6rte a kirt perem6t, s akkor hirtelen kiugrott €s elszaladt.

Az 6letben re6nk is ktil6nf6le szeme_tet dob6'1'
nak. Fontos, hogy kikeniljtink a m€lyt6l,IerLzzuk
r66\ljunk Minden bai egy 16p6s lehet
a magasba. Mdg a legnagyobb m6lys6gb6l is
kijuthatunk, csak ne 6lliunk meg, s ne adjuk fel!
Rlzzuk Ie a szemetet, 6s 611junk-r6l
a szemetet 6s

Ui J{ajtds
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Bibliai vet€lkedd k€rddsei

A vLlasz az irjs*gban van
beljtes meglfejtdse (2OO5/5. sz.)

Kdrdi s ek Kiaonuld.s kdnyaibdl
1. Mi6rt tufiek Mtzest kosd.rban a sds kdzd?

i. Kikkel dolgozott egyritt Perugino vatikani
^
Sixtus-k6polna egy r6sz€nek diszit6s6ben?
(Botticelliuel, Cbidandaioual, Rosselliuel 6s

a) testv6rei nem szerett6k 6t;
b) a ffua6 megparancsolta, hogy minden h6ber fifit a foLy6ba kell dobni;
c) szeg€ny volt a csal6dja 6s nem tudtik 6t felnevelni

Signorelliuel)

2.Kit tattafiak az ittonjlu6k

patr6nusdnak?

(Szent Kristdfot)

Mit kell el6szor is magunk elStt beismerni,
ahhoz, hogy bocs6natot tudjunk k6rni, meg
3.

Mit kdrt Isten M6zest6l?
a) menjen elMddiln f6ldj6re, 6s onnan vegyen magtrnak

2.

feles6get;

b) keresse meg 169 nem ldtott sztileit;
c) menjen el Egyiptomba 6s vezesse ki a zsid6 n6pet a sanyargatlsb6l.
J. Ifogltan jelent rueg Isten M6zesnek?
a) t(rz hnglaban egy csipkebokor kozep1b6l;
b) egy hatalmas felh6b6l hallott sz6zatot;
c) egy simogat6 szell6ben.
4,

Ki mondto kinek?

a) ,,Nem hisznek majd nekem, 6s nem hallgatnak szavamra."
b) ,,Menjetek, fogjatok csalldonk6nt egy-egy 6llatot, €s vdgjdtok Ie."
c) ,,Rajta, k6szits nekrink isteneket, hogy el5tttink jfujanak!"
5. A ndgjtzetben ualamilyen lagika. szerint egjt mondatot rejtettiink eL Keresd. meg melyik q.z q. mondat!

EMMEL
LETRE,
LKEVEL
ELNETS
OTTEMI
TLOTLE

Vd.lasz a

tudjunk bocsdtani, 6s el tudjuk fogadni mdsok
megbocsdtdsdt 6s bocsdnatk6r6s6t? (meg kellene ald.zkodnunk a mdsik el6tt)
4. Minek a megSldlsdra kenilt sor jirnius 18-1n,

Ungv6ron? (Megdldondk az fij r6mai 6s gdrdg
katolikus tenxplonx alapkdu1t As turilbEt)
5. Hoi volt az Egyh1nmegyei Hittanverseny jutalomtlb or a? (Sziny a k o n)
6. Kiknek a bfrcsrija volt jrinius 25-26-6n M6riabesnydn? (A kdpArnxedencei r)sszmagyarsd.g brtcsiljdl tartottd.k)
7. Kit szentelt papp6 Majnek Antal piispok arya
iinius 27-€n Munk6cson? (Ndmetb Sdndort)
8. Mikor 6s hol vette kezdet6t II. Jinos Pii p6pa

boldoggd avatdsi elj|rdsltnak egyhlzmegyei
szakasza? (jfinius 29-dn a Laterdni Szent
Jdnos-bazilikdban)
9.

Hol volt Mikulydk Ldszl6 diak6nus szenre-

l€se? (T€csdn)
10. Kinek a lelkigyakorlata lesz Ungv4ron,
auglrsztus 12-14. k6z6tt? (Roska Pdter atyd1)

A udlasz az fijsdgban uan
k€rd€sei

Bibliai aetdlkedd kdrd€seire

1.

Melyik egyhdzmegyei programon vet-

tek r6szt remetek?
MAIE nveNcErruue
1,

Mtrdl Lebetfehsmerni

a.

bamis prdfetuikat?

c) GytrmolcseikrSl
2. Kl mondta ktnek?
a) Te is a galileaiJ6zussal voltiil (Egit szolgdl6ldny Pdternek)
b) Ezeket mind neked adom, ha leborulva imidsz engem. (A SAfin
JdzusnaU
c) Add ide nekem egy t6lon Keresztel6 Jdnos fej6t. (Herddids ldnya
Herddesnek)

d) T|vozz e161em, S6t6n! Botr6ny vagy nekem, mert nem Isten dolgaival
tor6dsz, hanem az emberek6vel. (l6zcts P1ternek)
e) Vetkeztem, eldrultam az igaz v6rt. Qildas a fdpapoknak 4s u€neknek)

Mi a boldogsdg neve?
3. Mely helys6gekben j6rt. kdrpiraljai I6togatasa alkalm|v a\ Christoph Schonborn
?.

b6csi biboros 6rsek?
4. Milyen szdnd€kra zarlndokoltak el
Munkdcsi Egyh6,,zmegye hivei Miria-

a

p6csra?
5. Melyik napon

va a maryar szentek 6s
boldogok eml6knapja?
6. trlit lelent a ,,praisz" sz6?
7. Milyen gydjtesb6l szatmaz6 lJrangyallt
6nekeltek a llI. Egyhdzi Enektdborban?
8. Mivel vllaszolhatunk, ha az er6szakkal

3, Mtt netn oeftek magukboz az ostoba szdizek?

szembestiltink?

b) Olajat.

9. Honnan szArmazikYarga Tarziciusz, az
6j orokfogadalmas ferences tesfv6r?

4.

IIol tafuilbatdak a k6oetkez6 igerCszek?

a) Mert 6heztem 6s ennem adtatok, ... (Mt 25, 35)
b) Uram! H6nyszor v6tkezhet ellenem a testvdrem, ... (Mt 18, 21)
c) Mindaz, amit szeretnetek, hogy megtegyenek nektek az emberek,
tegy6tek meg ti is nekik. (Mt 7, 12)

10. Hdny alkalommal volt szentmise a Hit
6s F6ny kozoss6g nydri tlborLban?
+1. Melyik 6v melyik napjin szentelt6k
fel a munkdcsi Tours-i Szent Mdrton sz6-

kesegyh6zat?

5. Folytasdt

Boldogok

^

tisztaszivtrek, (men 5k megtdtjdk Istent)

4,ie;r.6nyef

aeg1eltesli1 z6OS.i.pove dr"l0:ig

I .,,t,h€..tjtik:b.ektilde.ni

la,

sle*e"s!!6s"cgdme-gcf

.'.]

--=P-

nebezen szanjak

Szntco<
- Mondd, mi6rt tetted a kutyadat
kalitkdba?

- Holnap hozz6k az ij kandrit, 6s
azt akarom, hogy a macska f€Ijen a
kalirkat6l.

-

- Etirrrank

ktitonlegessdge a csigal

dicsekszik a pincdr a uendegnek.

-

ra magukai. hag;

elmenjenek aplebaniara. Ete a tt€ni

az ag,,bol;
- Latom 6n, boglt senki sem nhttr
menni az atyAert. Hozzatok i$e a
papucsomat, 6n maid elmegl'eh 1ne.
Hdzasttrr sak veszeked6s koz nen:

-Jobb lett volna, ha k6tszer itgondolom, kihez megyek feles€g.:,1

lu

-

Nekem el6g lett vokia.

-

Pincdr, bekacombja t'an.7
Nern, k6rem. En a resma miatt

csak

egyszer dtgondoloml

Tudom!Tegnap 5 szolgalt ki.

.\z

agressziv kismalac osszefut a

j6rLind6rrel.
- Teljesitem kdt kivlnsfLgodat.
-YarlzsoIj abba a f6ba egy kihliz-

hatatlan sz6get!
- ime! Mi a m6sodik?

jarok

A cirkuszban a boh6c fe116p6sekor
az egylk n€26 megjegzi:

- Nagyon szomori dolog

Az oreg neni megbetegszile es hiuatja a papot. A bazbeliek azonban

Eletb

m.ondjak, Szab66k nag)/on

A multkor
udratlanul beleptem bozzajuk, 6s
mind a ketten egy zongoran jd.tszottak.

K6t fiatal anyuka

dicsekszik

egymdsnak:

- Az 6n egy6ves kisfiam olyan
rigyes, hogy mdr menni tud.
- Az semmi! Az 6n hdrom6ves fiam
olyan okos, hogy m6g mindig cipeltetr magtrt.
Egy oteues kisfiil imddkozik:
,,Istenent, add' hogjt beteg legltek,

ig1,t.

- Tegyen irgy, mint €n. En

es

a

uitam.inok ne a sPenotban,
banem a kald.csban legj,,enekl"
bogjt

egy

6leten it jitszani a hr.llr €t.
Erre a boh6c visszaszol.

- Hirzd ki!

- Azt

gazdagok.
- Ugltan, ez csak mese.

-

Fogadjunk, hogy senki sem ismer

Onre, ha leborotr'1lom a szak6ll6t
csak

negyed6ra hosszat itrtszom a hr-iiy6t.

*

mondja a fodrAsz a vendegnek.

-Fogadjunk, hogy akkor Ont sem
fogjlk felismernil

6l u ett tcirtdnetek

A fitdi6 egyik vet61ked6 m(tsorlban a a kovetkezd k€rd6st ten€k fel:
- Melyik a legszebb mondat, melyet a f€ti a feles6gnek monCha*
Sok huzavona ut6n egy fiatalasszony nyerte el az els6 diiat'
Szerinte a feies6g sz|mdra legszebb mondat az, melyet akkor rnond a f6rj,
amikor 6iiel kett5kor sirni kezd a baba:
,,Maradi csak, majd 6n megyek!"

Lgy anya mesell:
Ot6ves kisfiam k6rdezte tolem nemr6g:
- Mit mondanak az emberek egymdsnak, amikor meghS'zasodnak?

- Megig€rik, hogy szeretni fogjik egymlst 6s kedvesek lesznek egymlshoz - vdlaszoltam neki.
-Akkor te nem vagy mindig hlzasodott, mami?
N6ri Szent Ftilop 6leseszri ember volt. Halljuk, hogyan akafi egt' asszon)'t
mdsok megsz6lls6r6l leszoktatni.
Megk6rte az asszontt, vegyen neki egy tyitkot a piacon 6s visszafeld jovet
mindjdrt kopassza is azt meg. Nagyon szeles nap vo1t.
Mlkor az asszony bedllitott N€ri Szent Ftilophoz a tyfikkal, a szent megdics6rte 5t 6s azt mondta neki:
- Most pedig hagyja itt, k6rem, a tyitkot, 6.s hozza ide nekem a tollait is.
-H6t az lehetetlen! - kiiltott fel az asszony. - A sz61 sz€ijelhotdta azokatt
Erre N6ri Szent Ftilop naryon komolyan igy sz6lt:
- Ugyanilyen lehetetlen j6vdtenni az On megsz6ldsait is!

(A Tanit az elet c. kdnTv alaPjan)

MEGVIIAGOSODAS

-

A bolcs azt :;inAcsolja a tud6snak, hogy menjen ki az esdte €s tAria az 69
fel€ a karjait Ett5l megviligosodik.
Mlsnap a tud6s kozli a bolccsel:
- Kovettem a tan5.cs6t 6s csurom viz lettem, rladdsul kozben tiszta htily6nek 6reztem magamat.
- E1s5 megvillgosod6snak nem is rossz - mondta a bolcs.

Mncrryrdr
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