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A cel kozos
Az eur6pai kereszty6ns6g ma kfizisben van. Tudjuk m6gis, hogy J6zus

Krisztus egyhdza felett m6g a ;,pokol kapui sem vesznek er6t". Ez ellent-
monddsnak tfinik. M6gis, ha korben6zrink, azt letjuk, hogy aharmadrkvillg-
ban sz6pen fejl5dik a kereszty€ns€g. Azt is tudjuk, hogy olyan id5, amikor
mindenki kereszty6nn6 vdhk a foldon, nem lesz. Hiszen ,,keskeny az az itt 6s

kevesen jilrnak rajta". De szdmunkra nem mindegy, hogy ott leszunk-e a
keskeny riton avagy nem. Ha nem munkdlkodunk az Isten sz6lSskertj€ben,
akkor mds munklsokat keres az Ur.

De mivel is foglalkozik a mai kereszty6ns6g? Marakodik. Valahogy irgy, mint
az apostoiok, amikor arr6l tlrgyalnak, hogy ki a legnagyobb az Isten Orszl-
giiban. A r6gi tnikk - ,,oszd meg 6s uralkodj!" - j61 bevllt a Sitdnnll is, 6s az

egyhdz mindenkori ellens6gein6l is. Osszeugrusztani a felekezeteket mindig
kdnnyfi. Kozben e1v6.sz a szeretet, amir51 fel lehetne ismerni a kereszty€-
neket, 6s ami feladatuk is volna. Pedig sokkal tobb dolog koti ossze a

kulonboz6 kereszry6n felekezeteket, mint ami elvtrIasztja. Mindig fdjdalommal
tolt eI az, amikor az egylk felekezet k6pvisel5i nagyobb haraggal tekintenek
egy misik feiekezetfi kereszty€nre, mint - mondjuk - egy hitetlen, pog6.ny,
istentelen emberre. Az ilyenekhez le tud hajolni a kereszty6n, sokszor talln
azzal a c61la1, hogy j6nak tfnjdn a szemdben. Sokszor az istentelen, parizna
g1'ermek6n. akit elhagvtak a szr.ilei, tudunk konyorulni; feikaroljuk a volt nar-
k6sokat is, 6s azokat. akik nagvon m61yre sullyedtek, de hilnr.zik a szeretet,
amikor egy mdsik kereszty6nnel besz6lgenink. Sokszor pr6b6ljuk megalLzni,
vagy legallbbis m6sodrendijnek tekintjr-ik magunkhoz k€pest. Pedig a krisz-
tusi magatartds : a hegyi besz6d szerint - meg az ellens€g szeretetet is tanit-
ja. Ez a mi bajunk, hogy a kereszty6n felekezetek erdejdben inkdbb ellen-
s6gnek tekintjtik egym6st, mint szovets6geseknek.

Ez rgaz mindegyik felekezetre. igv r-agr. rlgi'. Pedig a munka sok, a munkds
pedig olv ker-6s. -\Ia minden szociilis terhet lassan az egrlfi.z vtrIIAra pr6bil-
nak ithel--vezni ebben az ars4gban Hacid ioppanjon csak ossze alatta. Persze
az lllamhatalom iltal kisaidtitott anvagi blzist nem kivdn16,,k visszaadni az egy-
hiLzaknak. F6lnek az egyhS,zt-61. Tdbb t6rt6nelmi egyhLznak |tt, KSrpitaliin
Ltgyanaz a ptobllmdja. Pedig egytittes er6vel az egyhtzak sok dologra k6pe-
sek voln6nak.i;y sz€tdarabolva, egyenk6nt szeretn€k az isten ellens6gei
megtorni a kereszry6nsdg gerincCt. L sz6th6zlts a keresztydnek mai 6s orokos
bfine. Ak6r 6jra nekrink is irhatnd P6l apostol: ,,K6rlek azonban titeket aryam-

fiai, a mi Unrnk J6zus Krisztus nev€re, hogy mindnyllan egyk€ppen sz6ljatok,

6s ne legyenek koztetek szakadlsok, de legyetek teljesen egyek ugyanazon
6fielemben 6s ugyanazon v6lem6nyben. Mert megtudtam fel6letek, atyimfiat,
a K\66 embereit6l, hogy verseng6sek vannak koztetek. Azt 6rtem pedig, hogy
n/ndenitek ezf mondja: En Pd16 vagyok, 6n meg Apol16s6, 6n meg K€fAs€, 6n

meg Krisztus6. Vajon r6szekre osztatott-l a Krisztus? Vajon Pdl feszittetett-d

meg 6rettetek, vagy a P6l nev€re kereszteltettetek-6 meg?" (1 Kor 1,10-13) A
mai kereszty6n felekezetek megbfjnak saj6t dogmatikai viraikban, 6s sok
esetben mindenkit eretneknek nyilvlnitanak. Akkor is, amikor a mai vtllgot
lassan nem 6rdekli a keresztyln feiekezetek dogmatiklia, de ann61 jobban

6rdekli 4 kereszty€n tett, szeretet, konyortlletess6g, amire igencsak ki van
1hezve m6g a kereszfy€n Eur6pa is, ahol a kereszty€neknek lassan mit L o/o-

a sem gyakorolja hit6t.
Ma a felekezetek f6lnek att6l, hogy mi lesz, ha feiadjuk tanitlsainkat, ame-

lyek6t ezet esztend6kig harcoltak Sseink. Erre azonban nem k6r benntinket
senki, de annl| roklbb arra, hogy a magunk m6di6n, egyuttesen, a mlsikat
tiszteletben tarwa 6ljt1k meg a Krisztus-hitet.

Amikor a 380-as esztend6kben felmenilt a k€rd6s; klk az igazi' keresz-
ty6nek, az egyhtrz kiadott Teodosius Augustus csiszdr patancsdval egy ren-

u1



Ui J-[aitds

deletet err6l (Cslszitri rendelet arr6l, hogy kik tartand6k

katolikusoknak 6s kik eretnekeknek)' A reformltus egy-

hlzhiwa\Iitsa ezzel egyezik. nlnt nagyon sok mls protes-

tdns felekezet hitva[asa is. Tobb, ami bsszefog' mint ami

sz€tvtrIaszt. Sajnos a kicsiny doigokon mirlik sok minden'

de azt hiszem, leginkibb az embetek gyarl6s6g6n'

Valaki azt mondta egYSZer, hogy a kereszty6nek azlsten

orsztrga fe16 menetelnek. Ez az isteni otszlg olyan' mint

egy hegy. Minden feiekezet a hegy teteie fe16 igyekszik'

a"magi'ttien. Yalaki€ hosszabb, valaki€ rovidebb' N6ha

mas ltaafOl milssztrk meg a hegyet' De talln 6rdemes

lenne elhinni, hog-v mindenki folfel6 siet' Rem6ljtik' ott

taldlkozunk!

Mindez arra figyelmeztet, hogy i6 lenne eg)'Litt 6piteni

Isten orsz6gat, mint Nehdmids kordban a szent vdrost'

Jeruzsdlemel. Mindenkinek jut egy darcb fal az €pit€ste'

e, .gy r€s, amit v6deni kell, ha ttrmad az ellens€g' Mi lesz

u uirrul, ha beltil folyik a harc? J6, ha tudunk tanulni

egymlst61, ha meg tudjuk ltrtni a pozitir'umokat' Ha ha-

tunk egymasra. Nemcsak a reformdtusoknak, luther6nu--

soknak-voltak reformiaik, hanetn a katolikus egyhlznak

is. Sokszor voltak csatak, azttrn eln€zCst k6rr-ink egy-

mdst61. Ma ne ism6telgesstik Sseink hibdit Az Isten

fitrban,Jdzus Krisztus Urunkban egy asztalhoz tilt e vil1g

legelesettebbjeivel is Vajon nem tudjuk kovetni ftj6t'

peWaiat Ne vdrjuk azt, mig az els6 l6p€st megteszt a

misik! Tegyuk meg mi! Csak akkor tudja betolteni ktiide-

t€s€t a kereszfY6ns€g.

3-

Amikor szidiik a hitetienek a keresztylneket' nem

tesznek |gazln kulonbsdget a felekezetek kozott' M6g a

sz6gyemink is kozos' Ha elmarad az egys6ges fe116p6s'

n" lL- vilunk a vtllg ,'s6iivtr" , akkor az id5 eltapos min-

ket. A kereszty6ns6g ndlkiilunk megy tov6bb'

K&dezzik: mi6rt fordulnak el az emberek Krisztust6l?

Az6rt, mert ilyen j6 tekllmoz6i vannak, mint mi' a mi

6letr.ink.

Jakab apostol mondia: ,,Mert ahol irigys€g- 6s civakodds

van, ott hibor6s6g 6s minden gonosz cselekedet is van"'

(]ak 3.16 i

..Honn6t vannak hfborirk 6s harcok koz6ttetek? Nem

onnan-6 a ti gerjedelmeitekbSl, amelyek a ti tagiaitokban

r.it6zkednek? Kiv6ntok valamit, 6s nincs n€ktek: gyilkol-

tok 6s irigykedtek, 6s nem nyerhetitek meg; harcoltok 6s

h6borirskodtok; 6s nincsen semmitek, mert nem k6ritek'

K6ritek, de nem kaplittok' mert nem j6l k6ritek, hogy ger-

jedelmeitekre kolts6tek azt." Qak 4,1'-4')

A szlthtzds tehit bfin. Milyen rettenetes, hogy sokszor

a kereszty6n ek, vagy azok, akik annak nevezik magukat'

de nem azok, lesznek a Gonosz eszkozei' A mi magyar

n6ptinknek ez alegnagYobb ltka'
Vezessen h6t az Isteni Szeretetet mindnyliunkat', €s az

6 szava az egylittes gydzelemre! ,,Fel, baritim ' driga J€-

zus zlszlaja alattl" 
Heder Janos

ungudri es ungtarnoci reformatus lelkesz

(Etb angzcttt (Ingu ar on, az o kumenikus imab eten)
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Add a kezed,

s legjrtiink j6ban rtjra!
Szeretetiink drama
jd.rjon ujjr6l ujjra.

Bd kiil:j iink meg ism€t,

d,radjon a ldlek,
s z 6p iil:j iink me g e gjt m d. s b an:

add a kezed, kdrlek!

Jelenits Istvin

Simon Andrds gra.fkija 6s uerse

Puszta Sd.ndor

kdne mdr az a naglt pad
bogt konih,ilhesst'Lk a tr'izet
s elszfujuk a kozos bdkePiPdt
egltforman minden szfnfiek
egltformd.n minden b itfi e k
e gjtfor m dn egjtfo r m a s ziufre k
s egjtforman ktilonbozdk
s megbeszdlhesstik dolgaink
mindent ami eludlaszt s osszekot

tfizbe h anyjuk ingerlekenys,lgt'inket
6rz 6 k e ny s 6 gtin k fegyu e r e in k
bogjt r,ires legjten udgre a kezr'ink
teljesen ures
s kezet fogbassunk udgre

am.it teli kdzzel eddig nem tehetttink
s tele leglten sz{udnk
min denki t a t o le lh e s st'ink
megcsdkolb assuk egjtmd'sban a
szd.zszor elesettet szdzszor folkel1t
s u'6gre feloldozzon a kozos j6akarat
mert egl,tforma sarbdl udtetttink
nxert az ember egllforma mind
eredendden bfinds 6s uisszaesS.

Nagyon eryszertin Elogy ember ma.r&dbass
Krisztus k6z6nk, embers6grinkben vesz6lyeztetett em-

berek koz6 jott. Nem egyszerrien az€rt, hogy azt, aki m6r

az embers6g foklra eljutott, vagy ott a maga erej6b5l
megvetette a 16bit, egy szinttel m6g magasabbra segitse.

Yesz€lyeztetett embers6gtink kock6zatait vette mag6ra,

amikor vlllalta a kis6rt6st, az eg6sz kis6rt6s-teli 6letet.

Haliia el5tt sfilyos sz6val azt mondta r6la Pilltus: ,,ime,
az emberl"

A kereszt6n1,, r,'agf is krisztusi 6let rendje nem az. hogy
el6szor emberek legy0nk, s azttrn kereszt€nv, krisztusi
emberek. M6g kev6sb6, hogy kereszt6nysEgre torekedve
embers6 gtinkb6l kivetk6 zzink. Kris ztu s az6tt lett ember-

16, hogy az embers6gunk6rt vivott klizdelem'm6lt6-
sigfu6| meggy6zzon, ebben a kr.izdelemben je1enl6t6vel,

kegyelmi er6ivel megsegitsen, s az ember arcdt tita Isten-
re','il1an6 nikorr6 tegYe.

Ifetuenszer bdtszer
Kezdjaik ujra!
Keresstl.k nxeg az
eredetit, a meg
be nem piszkrtottat!
Prdbaljuk isrndtl
Hdntsuk le a
hazugsdg-maz
hituany balyogat,

fedezztik fel
meginl a fonas
6letad6 Sszinteseg€t,
bizzunk most is,

osszunk tiszta
lapot;
orok ruegbocsatasunkkal
talaljule meg
a mdsikban
magunkat!
Az alarc es a
barc egtmdsra
mutat, s
nem. ad kiutat. ;

M, Z.

Nem sokat €r, ha magunknak dalolunk, szebb,

ha ketten osszedatrolnak. Aztdn mind tobben,

sz6zan, ezren, mig megsz6l,al a nagy Hatm6nia,

amiben mind egyek leheitink.
KodalYZolt6.n

Krisztus k1zossege nen'L Az irott euangdliumok-

bol, banem a megdlt euangdliumokbdl szilletett.

A. M. Carr6
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Nehhnyjelent6s adat
az irnahetek tort€net€b61

1740 korul Sk6cidban ismeretes
egy olyan pr.inkosdi mozgalom,
amely 'Eszak-Amerikdb6l indult 6s

c6lul trizte ki az imddkozdst minden
egyhLz€rt, minden egyhLzzal egyliitt'

1820. James Haldane Stewart tiszte-

letes kiadja iavaslatait ,,A kereszt6-
nyek illtallnos egys6ge 6s a Szentl6-
lekkrlradisa" cimmel.

1846. tttegalakul az Evang6liumi
Llilnsz. Otven felekezetb5l 921
r€sztvev6 gy6lt ossze Londonban.
Bevezett€k a minden 6v els6 teljes

het€ben rendezendS imahetet a

Krisztusban hiv 6k egy s6g€€tt.

1867. Lz anglikdn ptisPokok elsS

Lambeth Konferenciliat 1arrjak. L
konferencia hatlrozatainak bev eze -

t6f6ben hangsilyozzdk az egysdg€rt
v aI6 imddslg fontossdg6t.

1885. Magyarorszigon el5szor hir-
detnek meg Imahetet. -{ Kdivin T6ri
Reform6tus Gt iilekezet Baldicsi ter-
m6be hivilk a r€sztvevSket.

1894. KII. Le6 p6Pa szorgalmazzz
az,,egys€g€rt imanyolcad" gyakor-
Iftslt a prinkdsdi tinnepkor keret6-
ben.

1908. MegtartjlkaPaul Wattson ka-

tolikus lelk6sz iital kezdem3,nyezett
imanyolcadot az egy s6g€r1.

1926. A Hit 6s Egyhizszewezet
Mozgalom eiinditja a ,Javaslatok a

kereszty6n egys6g6rt folytatott ima-

nyolcad megtafiasAru" cimri felhiv6-
sdnak terjeszt6s6t.

1935.Paul Couturier ftancta abb6
sz6t emel a Krisztus-hiv6k egYs6-

g66rt va16 imah6t megtafiasaefi. A
hivek Krisztu s v€gakarata 6rtelm6ben
iml dko zzanak e gyr-ltt.

1958. A lyoni Unit6 Chr6tienne
kozpontja €s az Egyh6zak Yillgtanl-
csa Hit €s EgyhAzszewezet BizottsAga

egyiitt kezdi meg az imah6t anyagtr'

nak elSk€szit6s€t.
1964. L II. Vatikdni Zsinat 6kume-

nizmusr6l s2616 dekrltuma hangsii-
lyozza, hogy az okumenikus mozga-

lom lelke az im6ds6g; egyfttal szor-

galmazza az imah€t rendszeres meg-

tartlstrt.

19 66. tz Egyhlzak Y illgtan|csa Hit
6.s EgyhLzszervezet Bizotts|ga €s a

vatiklni. Kereszt6ny Egys6g El6moz-
ditdsdnak PApai Tanlcsa kozosen
kezdi meg az tmahlt szoveg6nek

el6k6szit6s6t.
1968. A kozdsen k€szitett imaheti

anyag hivatalos haszntrlatbav€tell.-
nek e1s5 esztendeje.

1975. Lz imaheti kozos anYagot

els6 izben k1sziti egy helyi okume-
nikus csopo rt LuszIrtrIitrban.

1995.11. J4nos P6l plpa Ut unum
sint kezdetri korleveldben lll/st fog-
IaI az lkumenizmus mellett, amelyet

bels6 szuks6gszerfis6gnek 6s vissza-

fordithatatlan folyamatnak nevez.
1997.Grazban a Il. Eur6Pai Oku-

menikus Nagygyiil6s helyesii 6s szor-
galmazza az imah6t rendszeres meg-

tatLstrt.

1998. Owen €ves az Egyh4'zak Yi-
l6gtan6csa, ebb6l az alkalomb6l a

zimbabwei Harar€ban tartottak a iu-
bileumi villggyfl6st. Februdrban ma-

gyar illilsfoglalls is szr.iietett a Ma-

gyarcrszdgr Egyhdzak Okumenikus
Tandcsi unnepi r.il6s6n, amelYen a

Katolikus EgyhLz k6Pvisel5i meg-

figyel5k6nt vettek r€szt. Kozosen
hifiek fel a hazai egyhdzakat a krisz-
tushiv6k egys€g6nek munklllsdra 6s

a kozos imahetek megtartilsira.
2004.Megegyez6s sztiletett, hogY

az imah€t anyagdt kozosen Pub-
llkalJak, azonos formdban adi6kki az

EVT 6s az Egys€g TitkitrsAg szervei.

Az okumenikus imahetek gyumolcsei

6s eredm6nyei felfedezhetSk az

elmirlt 6vek nemzetkozi 6s hazar egy'
hdzi €Iet6b en e gy arint.

5

,,Legyiink jd testv€rek! "
2006. ianuilr 17-€nkezd6dott egyh6zmegy6nkben az okumenikus imah6t.

'Az elsl'imaalkalomra a munkacli gorog katolikus templomban kerult sor

Majnek Antal r6mai katolikus, Milan S6sik gorog katolikus 6s Gulacsy Lajos

nlrugalmazott reformdtus ptispok vezet6s6vel. Az ukt6n €s magyat nyelven

tafiott iman mindhirom felekezetbSl jelentek meg papok €s hivek, €s az

egyes felekezetek k6rusai is k6zremrikodtek az egrrvffIet bens6s6gesebb6

t6tel6ben.

Az okumenikus imah6t uzenete minden 6vben vryanazi ezeket Guldcsy

Lajos puspok ebben a k6t mondatban foglalta ossze: ,,Testv6rek vagyun|<

mindannyian, de rajtunk m0lik, milyen tesfv6rek leszi.ink: egymist szeret6k

vagy egymS,ssal civakod6k. Legytink jo tesw6rekl"
Egyhitzmegy,6nkben a kereszt6nyek 

- 
egys6g66fi tartott imah6t ianudr 25 -

6n, Szent Pdi megt6r€s6nek r.innep6n fejez6dott be; '-
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A szem6lyazonossdgunkra vonat-
koz6 k6rd6st 6letunk sor6n szLmta-
ianszor meg kell v6laszolnunk. Ma-
sok is gyakran felteszik nektink, de
magunknak is irjra meg fijra vSlaszt

kell adnunk r1. Amikor Keresztel6

Jdnost6l 6rdekl6dnek a farizeusok:
,,Ki vagy Te?' - 6 alLzatban 6s igaz-
silgban megvallja, hogy nem 6 a

Megv6lt6, de a Megv6lt6 tttjat. k€sziti
elo.

Az az ember val6ban a]rAzatos, aki
tudja magdr6l, kicsoda 6, aki helye-
sen ldtja j6 6s rossz tulajdonsdgait, 6s

eg6szs6ges kapcsolatban 611 a tobbi
emberrel - nem helyezi magdt fol6-
jr.lk,'de kisebbrendfinek sem 6rzi ma-
gat. Sokan csak felveszik az aI6za-

tossdg k6ntos6t, amely akdr rejtett
g6got is takarhat.

A kereszt6ny, azaz krisztusi ember
szavakkal, tettekkel tudja igazolni, ki
6. Mi6ft van erre szr.iks6g? Mert az 

^feladatunk, hogy tands6got tegyilnk.
A tan0sdgt6tel pedig csak akkor hite-
les, ha Krisztus-kovet6 m6don toltirik
be azakat a szerepeket, feladatokat,
amelyeket kaptunk,

Az els6 vllasz a ,,Ki vagYok 6n?"

k6rd€sre 6llapotbeli koteless€gtink-
b61 fakad, Feles€gk€nt, f€rjk€nt,
szUl6k€nt €s gyermekk€nt, beosztott-

U1 J{ajtris

Ki varyok en.?
k€nt 6s f6nokk6nt egyarint taotsi-
got kell tennrink 6lettinkkel. Sokan
elbuknak itt. Hogyan tehetn6k tan0-
s6got Isten szeretet6r6l, ha hltastlr-
sammal szeretetlens6gben 61ek?

Hogyan hirdethetem kereszt6nyk6nt
Isten bocsdnatA\ h^ 111and6 nehez-
tel6s 6l bennem any6sommal, me-
nyemmel, testv6remmel vagy f6no-
kommel szemben?

A mdsodik v|Lasz kaacsolatos ez-

zel, Ki vagyok 6n? - Ember, m6g-
pedig bfinos ember. Err6l is a h6t-
koznapokban kell tanfsdgot tenni,
amikor bevalijuk, hogy hibSztunk,
hogy v6tetttink a m6sik ember ellen.
Ezt azonban nehezen ismerjrik el.
Van egy mondds: ,,A h5t6n hordja az

ember a hrb6it" - ez6rl nem l6tiuk a

magunk6it, ann61 konnyebben a m6-
s€tl Amikor v6dekezr.ink. a misik
b'ineit emlegetjuk. igy mentegetjr.ik
magunkat, Szuks6g6t €rezzi.ik, hogy
bebizonyitsuk: a mdsik sem jobb n6-
lam, s6t rosszabb. igy pr6bdlunk

,,felemelkedni", a mdsikhoz viszo-
nyiwa (sokszor hamisan) magunkat.
Am ne felejtsr.ik, hogy az egyetlen
m€rce 6s az egyetlen bir6 maga az
Tlr

Ki vagyok €n? Ember - az az enL'

ber, aki a teremt€s korondja, aki€rt
Isten elkilldte a FI6t,lsten gyermeke
vagyok, meghlvdsom van az 6r6k
€letre, Ez a felismer6s nagy 6r6mmel
kell hogy eltdltson minket. Eg1sz-

s6ges onbizalmat ad (hiszen Isten is
bizik bennem), 6s lehet6v6 teszi,
hogy ne mdsok viszonylatSban ltrs-

sam magamat, hanem az engem
v6gtelenul szeret6 Isten szem6vel.

A harmadik vLlasz a cimb6li k€r-
d6sre: katolikus kereszt6ny mivol-
tunk. Err6l is naponta tanilsdgot
teszrink, m6g ha kozvetett m6don is.

frt6kit6lettink, erkolcseink (nem lo-
punk a munkahelyr6l, nem n6ztink
meg akdrmilyen filmet, magazint,
nem isszuk le magunkat) mind arr6l
besz6lnek m6soknak, hogY Krisztus
jelen van az lletinkben. Sajnos, sok-
szor az 6 hi6ny6r61 ,,sz6lnak" a tet'
teink. Ilyenkor is tanfs6got tesztink -
de ez negativ tants|gt€tel. Minden
bizonnyal sokkal t6bben j6rn6nak

templomba, ha azt ft1rik. amit az

lsegyhdzban l|ttak a kivr.i1dll6k:

,,Nezzetek, hogy szeretik egr-m6st!"

Katolikus kereszt6nvk€nt nem le-
het 0gy €lni, ha nem jd.rulunk rend-
szeresen a szents6gekhez. A b6nbl-
nat szents6ge €s az Eucharisztia adja

meg (rjra 6s irjra az er6t, hogy ebben
a feje tetej€re 611t vil6gban is meg
tudjunk 6llni, 6s pontosan ldssuk, kik
is vagyunk.

K€rdezzik meg magunkt6l min-
dennap: ,,Ki vagyok 6n?" NagYon
fontos magunkba tekinteni 6s eiin-
dulni a tanis6gt€tel ttiln. Utolilra
Isten el6tt teszik mald fel nektink ezt
a k6rd6st. Jaj annak, akinek majd
Isten mondja ki, hogy kicsodal K6-

sztilnrink kell a nagy tal6lkoz6sra.

B a b 6 ty A n d r 6 s **':::ft;
PPM

Stman Andrds gtfftkdJa 6s uerse

A Szeretet szeliden,
de fe hart1ztatb atatlanul
aradofolyam,
amely - lassan - mind.enkit
befogada
Sced.nnd teszi a sziuedet.

Slmon Andros grajikdja ds uerse

A szeretetdt udlogatds nelkill
rdnk sugdrzd Isten
e sa|At gjtdnydrAsdgdre
tere?ntett mlnket
ktll\nbdzdnek.
A kereszt'1nyek egtsdge

nen1, A kdnyszerfi eg,for-
masdgban

fog megnyiludnulni,
banem az egymds ird.nti
elfogad1 szeretetben.
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Irl. Janos Pal phpa abetegek vrltrrynapihra

2004-ben a Betegele Vilitgnapiara,
n'telyet minden 6uben mas konti-
nensen rendeznek meg, Francia-
orszd.gban, Lourdes-ban kertilt sor,

abol 1858. februdr ll-en a Szent

Szfiz megjelent. IL Janos PAI PAPA-
nak ebbdl az alkalombol [rt, Atimad-
kozott ,!s atszenuedett szauaibol koz-
Itink egt reszletet.

.A Bernadette Soubirousnak val6
megjelen6s napja 6ta M|ria gy6gy1t1a

a szenveddket 6s betegeket, vissza-

advdn eg€szs€g€t szlmos gyermek6-
nek. De enn6l is meglepSbb csodl-
kat visz v6gbe a hiv6k lelk6ben,
akiknek megnyitja sziv€t a Fi6val.

J6a-rssal vaI6 talalkozlsra, v l\aszoIv a

az emberi sziv legm€Iyebb e\viri-
sainak. A Szentl6lek, aki Mirilt meg'
6r ny 6kozta az Ige megtestesill€sekor,
ltalakitla a betegek sziv€t, akrkhozzl
folyamodnak. M6g ha nem is mindig
kapjlk meg a testi egeszsEgct, min-
dig lehet6s6gtik van mggkapni a m€g
fontosabb aj6nd6kot, sziviik megt€-
res6t, mely a belsd b€ke es orom for-
r6sa. Ez az ajlnd€k |talakitia l6tuket
6s Krisztus keresztj6nek hirnokeiv6
teszi 5ket, ami a remdny jele a legne-
hezebb 6s legkemEnyebb megPr6-
biitatilsok kozepette is.

A Saluifici doloris apostoli lev6lben
kiemeltem, hogy a szenvedEs hozz6-

tartozik az ember tort6nelmi
helyzetlhez, hogy azt meg keli tanul-
nia elfogadni illetve feltilemelkedni
rujta (Y6. AAS 576. (1984), 202. o.)
De hogyan is tort6nhetne meg ez

m6sk6pp, mint Krisztus keresztj6nek
kegyelmei fltal?

A Megvdlt6 hal6l6ban 6s felttmadlr
strban az emberi szenved€s megtaldl-

hatja legmElyebb 6rtelm6t 6s megv61-

t6 €rt6k€t. Az emberls€ g viszontagsi-
gainak €s szenved6seinek eg6sz sit-

lya osszesrirfisodik annak az Isten-
nek a miszt€riumaban, aki emberi
term6szetiinket magera v6ve kir.iresi-

tette onmagdt, eg€szen addig, hogY

,,brinn6 lett 6rttink" t2Kor 5.21). A
Golgotdn minden ember hibiLjdt ma-
gdra vette, az elhagyatottsig mag6'
nydban igy killtott ALyiithoz: ,,Mt€rt
hagytll el engem?"(Mr 2l.461.

A Kereszt paradoxonilb6l tor e16

legnyugtalanit6bb k6rd6seinkre a

vAIasz. Krisztus szenved 6rettr.ink:

mag6?a vette az emberek szenved6-
s6t 6s megszal:aditja 6ket att6l.
Krisztus szenved velunk, felkinliva a

iehet6s€g6t annak, hogy megosszuk
Vele szenved6seinket. Az az emberi
szenved6s, amely Krisztus szenved€-
s6ve1 egyesiiLl, az iidvoss€g eszkdz€'
v6 v6lik. Ez6rt mondhatia a hiv6
Szent Pil1a1 egyutt: ,,Most pedig oro-
mest szenvedek 6rtetek. €s kieg6-
szitem testemben azt, ami hilnyzlk
Krisztus szenveddseib6l, test6nek, az

Egyhltznak javdra" (Ko|1,24). A hittel
elfogadott szenved€s az IJr megv Ahoi

szenved€s6nek miszt6riumtrba veze-
t5 kapu. Olyan szenved6s, mely mdr
nem veszi el sem a b€k€t, sem a
boldogsdgot, mert a feltdmadls ra-

gyog6 f6nyess6ge j6rja it."
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)ilII. Benedek php a az okumen€r6l

Janu6r 22.€n, vas5:r:aq az

Onngyala elimldkoz6sa el6tt
a szentatya utalt a folyamat-
ban I€v6 kereszt6ny egys6g-

h6tre, hangstiyozva, hogy az

ima ill az eg€sz villgon egYre

inkfbb kibontakoz6 oku-
menikus mozgalom koz6P-
pontjaban. A neh6zs6gek 6s

megpr6blltat6sok is azt szol-
g6ljAk, hogy a keresztdnyek
novekedjenek a kitart6sban
6s a testv6ri szeretetben. Az
Isten: szeretet, 6s csak hozzd
megt6rve v6lhatunk eggy6
Krisztus misztikus test6ben.
Deus caritas est (az Isten
szeretet) ez a cime a pipa

ianudr 25-€n, szerddn, az egY-

s6gh6t utols6 napjdn megjelent els5 encikliklLilnak is.

Janufu 8-1n, Urunk Megkeresztelked6se unnep6n pedig, ugyancsak az

lJrangyala-imirdsdg el6tt mondott besz6d6ben ^ Szentatya a kereszts6g

szents6g6nek okumenikus lfiCkCt emelte ki, hiszen az valamennyi

felekezet kereszt6nyeit egys6gbe fonja. Megkereszteltekk6nt ugyanis vala-

mennyien isten fiai vagyrnk J6zus Krisztusban, Urunkban €s Mesterunk-

ben.
A Szentatya szem6lyesen vezette az egyslghetet Iezdt6 vesper6st a Fala-

kon kivr,ili Szent P1l bazilikilban.
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' Kedues Tesludrek!
A Magtar Katolikus Ptispoki Konferencia 2006.

januar 1-jen imaduet birdetett nxeg a nemzet lelki
megfijulasddrt. A magyar nenxzet rdszekdnt tobb mds
hatdron tuli egybdzmegjtduel egtr.itt mi is csatla-
kozunk ebbez a szd,munkra is rendkiuril fontos
kezdemenyezesbez, anndl is inkd.bb, mert ez szdpen
illeszkedik a Szentatya d.ltal megbirdetett bfrnbdnati
eubez. Karpataljai magyar neptink is hasonlS sebek-
tdl szenued, ugjtanolyan ueszdlyek fenyegetik, mint
anyaorszdgbeli testu'1reinket 6s a tobbi batd,ron tfili
nxagyar kozossdget.

Dr. Erdd Peter biboros, esztergonl.-budapesti ersek
januar 15-dn a budapesti Margit-szigeten, A szabad-
teri oltGrnal nyitotta meg Gz engesztel6 imaeuet. A
nagy bideg ellendre szd.tnos biud uolt jelen. A biboros

atya orommel eml{tette azokat a hataron tLili pl6-
bdnid.kat 6s egltbd.zmegtdket, melyek mar jeleztdk: 6k
is csatlakoznak a kezdemenyezdsbez, Kd.rpd.taljdn
egl nappal k'€sdbb, januar 16-d.n nyitottuk meg az
imaeuet a nagyszdlSsi plAbAniatemplomban az egy-
bazmegjte papjaiual 6s az c)sszegyfilt biuekkel. Errdl
leuelben 1ftesitettem Dr. Erdd Pdter bfborosr.

Kdrem a hfueket, bog,; miutd.n eloluastdk a Magtar
Ptispoki Konferencia lentebb kdzolt felh iuasat, ennek
fitmutatdsa szerint szeruezzenek programokat min-
d.en egtes plebanidn, melyekkel teuekenyen reszt
uesznek a nemzetilnken folytatott kozos imdban.

Majnek Antal
munka c si megtesptlspo k

A Magyar Katolikus P{ispoki
Konf,erencia felhivhsa

,$ 2006. esztendS krilonleges 6r-
fordul6k ideje nemzetrink tort€nei-
m6ben. Okt6ber 23-6n, Kapisztrdn
Szent Jdnos unnep6n az !956-os for-
radalom 6s szabadsdgharc otvenedik
6vfordui6jdra eml6keziink. De em16-

keztink a ndndorfeh Cw6li diadal 550.
6vfordu16jlra is, arra a gy6zelemre,
amelyet II. Mohamed szultdn t6mad6
hadsereg6vel szembbn Hunyadi
J6nos €s KapisztrS.n Szent Jdnos
buzditdsira a hazlja v6delm€ben
osszefog6 kereszteny nep aratott.
Sok mds 6vfordu16 meliett f6leg ez a
k6t nagy esem6ny indit minket arra,
hogy a 2006. 6vre ima€vet hirdes-
sr-ink a nernzei lelki megrljulasaert.

Nemzetunk nagyon nagy bajban
van, csak Isten irgalma menthet meg
minket. Rdnk tglepszik az e1m61t 6v-
szS,zadok 6s Evtizedek trag€difunak
6s kudarcainak sorozata. Y6rengz€-
sek 6s megaliztatisok. Bizalmatlan-
s6g nemzetiinkon beiul, az osszetar-
ttrs drimai hiinya: olyan seb, amely
Mohicsot hozott r6nk, olyan seb,
amely mdig nem gyogyult be. S[-

h'osan nehezedik r6nk a rem6nlte-
lens€g bfine 6s a csrigged6s kfsdrt€se
is. A t6rs6g orszigainLl j6r.a1 kor6b.
ban kezdSdott ndlunk a gyermekel-
lenes magatanAs. A hatalom, bAr
j6l6tet nem tudott biztositani, meg-
engedte az abortuszt, ameiyet ke-
resztEnyek is tomegesen elkovettek.
igy mintegy hatmilii6 magyar nem
szulethetett meg.

Az 1956-os forradalom bukdsa uiln
sokan a h6tkoznapi onz6sbe mene-
kultek a dicstelennek 6s remenyte-
lennek lrzett j6v5 e151. Kezd5dott a

n6gy fal kozotti k6nyelmes elet.
amelynek nincsen ttrvlata. KezdSd)tt
a nagy kozos dolgokban val6 te-
hetetlensdg €rz€se, ameiy ei61 a

puszta magin6letbe menektil az
ember. Sok hiv6 ember is k6telkedik
abban, hogyan lehet ma keresz-

altenykent 6lni. Es kez.dSdtek vagy
folytat6dtak )O(. szizadi t6rt6nel-
mr"ink trag6dtll ttttrn a nagy elhall-
gatdsok is. Egyre tobb volt az olyan
dolog, amk6l nem volt szabad han-
gosan beszClni. Es gy-ilt ttrrsadal-

munkban a btzalmatlansdg, a keserii-
s6g. a s6relmek eml6ke 6s a f61e1em.

A h6tkoznapl €\et Iitsz6Iagos n1.r-rgal-

ma rnindezeknek az elhallgatlsin
6nirlt Az rrt6hhi misf6l ewizedben
rneg€reztr,ik a szabads6g iz€t, de ez
az idSszak is hozott sok csal6ddst;
felvetette, de nem vllaszolta meg 

^zigazsdgossig k6rd6s6t, a tetrjes igaz-
sdgoss6g6t, amely a gyeng6t v€di. Ma
is hordozzr-rk n€punk €let6nek lelki
sebeit. Sokunk 61et€ta sz€tsz6rtsig, a

remCnyelens6g, a pillanatnyi e15-

nyoket keres6 anyagiassdg 6s karrie-
rizmus, a jov5tlens6g 6rz€se €s a

depresszi6 jellemzi. Nehezen jutunk
itfog6, der[is 6letszem161etre. Aiig
€rezzik a jov6 vonzisdt 6s ig6ret6t.
Nem csupdn anyagi neh6zs6gek, a

csalddok 61et6t megnehezit5 kr-11s5

korulm€nyek, hanem gyakrrn ez e

jov6tlen gondolkodls is okozza,
hogy nemzetunk lElekszlma roha-
mosan csokken, hogy n6pesed6si
osszeornldsnak n6zr"ink e16be.

J€zvs azonban nem cstigged6sre.
hanenr rem6nysegre hivott meg min-



ket. isten szine el5tt minden ember
6lete 6s az egyes nemzetek 6lete is
igazi 6rt€k. A Teremt6 terv-e szerint
jottek l6tre a nemzetek. Tort6neimi
tapasztalataik, az 6let neh6zs6geit
megoldani k6pes sajdtos zsenialitl-
suk, kultfrdiuk egy6ni 6s megism€-

telhetetlen gazdagsAga 6rt6ket jeient

az eg€sz emberis6g szlmlra, 6s ked-
ves a teremt6 Isten el6tt. A mai
nemzed6kre is nagy felel5ss6g hdrul,
amikor ezt az oroks€gethotdozza. Ez

az Isten szine el6tti onbecsr.il6s egy-

ben a tobbi n6pek irenti tiszteletrink
atapja is. Felulemelkedve minden
elmiilt sz6rnyfis6gen, bfinon €s szen-

ved6sen, tudiunk Isten e16tt bfinbl-
natot tartani 6s 1szinte sziwel,
emelkedett nagylelkfis6ggel m6sok-
nak megbocsltani! igy l6phettink
val6di kdzossdgbe az irgalmas lsten-
nel, hiszen ahogyan Isten szolgdja II.

J6nos Pitl pipa tanitia, az Isteni
Irgaimass6g ad rem6n1't, hogy a brln
6s a gonoszslg m6gsem okozza
vesztCt az eg€sz emberis€gnek,

ImS.dkozzunk hdt ebben az €vben
egy6nileg 6s kozoss6gileg is a ma-
gvarslg lelki megijulisi€rt. K6rjrik a

Magyarok Nagt-asszonr-inak k6z-
ben16r 6sit csalldjaink€rt, hogl'- nagl'-
le1kfi szeretettel fogadj6k a gyer-
mekeket, 6s mindnydj an lldozatk€sz
segit6i legyr-ink azoknak, akik bdrmi-
lyen koriilmCnyek kozott elfogadjdk
a szr.iietend6 emberi 6letet. A Bol-
dogs6gos Sz(tz ilrion kozben 6fir.ink,

hogy figyelmes szeretettel forduljunk
az idSsek 6s a betegek fel€, hogY

senkinek ne kelljen egy vdgigdolgo-
zott Clet ut6n vagy betegs6ge terh6t
hordozva magSnyt 6s sztiks6get
szenvednie. Aki az id6seket megbe-
csrili, saj6t m€1t6sig6t 6s jov6j6t be-
csuli meg. Sz(tz M6ria mint a Be-

tegek Gy6gyit6ia i|tion kozben
betegeink6rt 6s mindazok6rt, akik
gy6gyitisuk6rt 6s 6pol6suk6rt ffua-
doznak.

3z6z Mlrra mint a Boicsess€g

Sz6ke pdrtlog6ia az iskoldknak 6s az

oktat6snak is. K6rjtik ttrmogatdstt,
hogy hazai oktatdsunk 6s nevel6stink
min61 tobb fiatalt elvezessen az

igazsirg megismer6s6rc €s az igaz

embers6gre. Ez€rt vlllal Egyhizunk
minden trldozatot, hogY katolikus
szellemfi iskol6kat tartson fenn.
Mindnydjunk koteless6ge, hogy
Krisztus hit6ben az evang6liumi

erkolcs szerint teljes embers€gre
neveliuk a fiatalokal

Az ember ugyanis nem Puszta
termel6 vagy fogYaszt6, nem egYik

t6tele csupdn a tlrsadalom mfiko-
d6s6nek, hanem egyetlen igazi c€lja.

Ez6rt keli minden kozos igYeke-

zetnek 6s tervezdsnek az emf:,er igazi

6s teljes boldogullsdra ir6ny'ulnia.

Ennek a nary 0gynek az el6moz'
ditdsdban vegy0k ki a rEsztigket
im6dsdgunkkal, de egy6ni 6s kozos-
s6gi tev6kenys6grinkkel is.

VegyLink r6szt kozos zardndokla-
tokon. Pl6binidinkon ailnliuk fel a

kozos [6ni6kat, r6zsafiz6.r imdds6-
gokat 6s m6s kOnyorg6seket erre a
szlnd€kra. Havonta egyszet tartsunk
minden pllbdniln engesztel6 szent-

s6gim6ddst a csal|dok megfijullsl€rt
6s a sztiletend6 gyermekek6rt. K6r-

irik Isten irgalm6t hazdnkta 6s n6-
prinkre. K6rjrik, hogy szabaditson
meg minket azokt6l az 6j vesze-

delmekt6l, amelyek a jelenben 6s a
jov6ben hitunket 6s dlettinket
fenyegetik. K6rjtik a Magyarok Nagy-

asszonya 6s a magYar szentek
kdzbenjirdsit nemzefr-ink leiki meg-

ijtiliLsl€n. hogS' a rtagr'-arc69 Eur6pa

n€pei szAmiLra a megb6k€16s. a biza-
kodds €s a keresa6nY hitben elfo-
gadott val6di emberi 6rt6kek koz-
vetit6je legyen."

Irgalmas Istent'ink!

Legmelyebb alazattal, 6rdem'telen-
s1gtink es mdltatlansagunk tudatd-
ban bon'tlunk le szent szined eldtt,

h oglt srilyos udtkeinkert engesztelitink'
Felaj1,nliuk 6s eg,psitjilk imd'inkat
Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jdzus
Krtsztusnak 4rttink uallalt tok€letes

engesztelS aldozatd.ual. Edesanydnk,

a mi NagjtasszonYunk altal ter-
jesztjaik el6d keresrinket az 6 kAzben-
jardsat kerue, Eg,esitir'ik engesztelS

inld,inkat az osszes szentek, ktil6-
nosen a mag))ar szentek 6s boldogok,

kozttik az engesztelesben Pdlda'
k6peink: Arpad-bazi Szent Margit es

Esztergomi Boldog Ozsdb konyorge'
seiuel, akik bissztik, bogt alland6an
kozbenjarnak erttink Nalad. De

egyesitjcik minden el1 tesnerul'nk

imd.iual is, bogjt a sok kicsi engesztelS

lang egt nagit el1gtetel trizeue legjlen,

6s ezzel bozzdiarulbassunk adossa-

gunk todesztdsebez,
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Istentinkl Irgalm.as szeretetedre

k1nink, bogit amint megbocsdtottdl

PEternek, a tdkozl6 fiunak, a bazas-

sd.gtor6 asszonynak, a jobb latornak
bfinbdnatuk miatt, ugjt tdrold el tar-
tozasunkat es mentsd nxeg nemze'
tilnket a pusztulAst6l. Konyon'ilj meg

Szfrz Maria orszd.gan, biszen az
ateizrnus miatt sokan netn tudjd'k,

mit cselekszenek. Add meg nekik a
megterds kegltelm.6t, bogt felismeri4k
bfineiket, es tobbd ne udtkezzenekl

Fogadd el engesztelesul'nket elsS'

sorban nePtink, de n't'inden ember

uAkeiert is.

Azokert es azok helYen:

akik kdzombosek, rosszakaratilak,
akik nem ismernek es nem. is akar-
nak ismerni T4ged - Kenink T€ged

ballgass meg minket!
akik m.egtagadnak, nYiltan, dur'

uan ellened td.madnak, es tragar
m6don kdrornolnak-

akiknek a test, a Penz, az alkohol,

es a kab[toszer az istenuik-
akik bdzassd.gtor1sben 6lnek -
akik nenl fogadjdk el a gjterme'

keket. akikkel megajand€kozod a
bazassagukat -

akik magzatgjtilkossagot kouetnek

el-
akik a kicsi gtermekeket megbot-

rankoztatjak es megrontjak -
akik nem alearnak dolgozni, csale

6l6skodnek -
akik md.sokat m'egragalmaznak,

meglopnak, megcsalnak, kibaszn6'l-
nak, tildoznele -

akik masok eletere tornek -
akik onkeztikkel uetnek u1get 6le-

ttiknek -
akik Egjtbd.zadat meguetik, 6s akik

a sdtant szolgaljd'k.

Fogad.d el konydrgdstinket a neked

szentelt lelkek bfineiert es mulaszta-
saiert!

Mindazok1rt, akik szentsegeidben,

kt ilonosen oz Oltd'riszentsdgben meg-

bantanak.
[]ntnk, laerdnk, irgalmazz nekr'ink/

Istent'ink, kegltelmezz es konyorai(
rajtunk!

(Jn'rnk, mentsd meg orszagunkat
Szent Fiad, Jezus K4sztus, SzeP-

lStelen Nagjtasszonyunk es a mag)ar
szentek drdemeierl!

Amen,

Ui J{ajtds
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)C(III. Jdnos pdpa k6r6s€re a II.
Vatik6ni Zsinat ary6\ az idSk ieleit az

evang6lium szellem6ben kezdt6k
6rtelmezni. Ezek kozott szerepelt az

elvdndorlls is. Az 1. 6s 3. vildg orszS'-

gai kozott egyre nagyobb az €letszin-
vonalbeli ktilonbs6g, Azsidb6l. Afri-
k6b61 N1'ugat-Eur6pa fel6, Koz6p- 6s

D€l-Amerik6b6l az USA-ba igye-
keznek emberek mi11i6i, hogy azt a

legutols6 munkdt is elvdllalj6k, csak-
hogy meg6lhet6st szerezzenek ott-
hon maradt csalldjuknak, rosszabb
esetben azokt6l v6g1eg elszakadnak
az ttjvrlf'gban marad6k. Az ut6bbi
6r,tizedben sajnos a migr6ci6 is el-
n6iesedik: a hlztartS.sban, az idSsek
gondozdslban, a betegapoiisban, a

sz|llodaipatban az olcs6 ndi munka-
er5re szriks6g van. Nagy feladata 6s

sirlyos felel6ss6ge van a befogad6
iilam kereszt6ny hiveinek, hogY

ezekkel a n6kke1 tisztelettel bdn-
janak, elismerj6k egyenl6 iogaikat.
XM. Benedek pipa kit€r az emberk-
ereskedelem vesz6ilzeire, ez is f61eg

a nSket 6rinti. Ezek a szeg6n:i n5k
gyakran nem is sejtik, hogY az 5ket

,,segit6" emberkeresked5k miiYen
rabszolgasor sb a taszitiitk 6ket - kt11o-

nosen a szexiparban. A. pApa hivat-
kozik el6die, II. J6nos P5l szavaita
(Ndkboz irt teuel. 1995. iun. 29),
ahol elit6ite a hedonista kultfrra ter-
jed6s€t, a kiszolglltatott n6k, l6nyok
m6dszeres szexudlis kihasznlldsitt.
Mivel ezek az emberek megrekednek
konkr6t prob16m6jukn6l, nem vizs-

g11j6k fe1ul haz1iukb6l va16 meneku-
l6srik okait. A. pdpa felhivja a figyel-
met azokra a lllapotokra, melYek

haz|juk elhagydsiLra k6nyszeritik
ezeket az embereket. J6zus szem6vel

n6z r6juk, ahogy M6t6 evang6liu-
m6ban olvashatiuk: ,,AhogY v€gig-
n€zetl az embereken, megesett raituk
a szive, mert oiyanok voitak, mint
plsztor n61ku1i 1uhok." Az€t k€rt
pipa urunk, hogy a ,,szeretet fanttr-

zi6ja" oszt1nozze magatartesunkat a

szeg€ny emberek megsegit6s6ben.
Gondolkozzunk el tehdt mi azon,

vajon Ukrajnlb6l mt6n ment el sok

Ui J{ajtds

Migrhciil, qz iddk jele
XVI. Benedek PdPa elsd iizenetdr6l az elad.ndofldk

6 s rnene ktilte k aild.gna.pi d.ra

mil1i6 ember az elmirlt 6vtizedben
Nyugat-Eur6pa csaknem minden
or.sz6g6ba, 6s vajon mikor jonnek
vissza?! Mi tehetLink-e vaiamit, hogy
ez a kivlndorllsi folyamat meg/alljon?

Misr€szt haztrnkban rekedt sok dzsi-

ai emigrdns, akiknek nem sikeriilt itt
az rllegiiis hatlrdtkelds. Visszamenni
nem akarnak, netn is lgen tudnak,
hisz minden p6nztiket odaadtdk, s5t
j6n6h6nyan egyik ves6juket is

eladt1k mlr,,segit5iknek"... P6pa
urunk k6ri, hogy lehetSs6geinkhez
k6pest segitsuk ezeket a sok szen-

ved€st61 elgyotorl embereket.
A papa vegul Isten segits€get k€ri

mindazok sztrmlra, akik bZrmivel is
hozztrjdrulnak egy igazsigosabb jov5
6nit6s6hez - szolsAlya ell'dndorlo
testv6reiket.

Majnek Antal PtisPok

Kieilitds II" J6nos F.al pepa
ukraj n ai lhto gatis ir6 I

2A06. januir 6-a €s februir 2-a kozdtt Kftrpitalia nagyobb v6rosainak

r6mai katoiikus templomaiban kiillitds nvilt I1. J6nos Pdl pSpaukrainarlito-
gat6s6nak k6peib5l 6s en.f€ktirgl-aib61. -\ LengvelorszAgban k€sztilt ki111it6s

egy r€sze Lembergbdi (Lviv) 6rkezen KLrpitalilra. hogv II. Jinos P1LI pipa
boldoggl avatasi folyamatinak elinditdsa alkalmdb6l a klrpittaljai hivek is

visszaeml6kezzenek a 2001-es ukrajnai plpalitogatlsra, mely alkalm|val
kozuluk is szdmosan talllkoztak az az6ia elhunyt pitpival. A killlitds sorra

jirja lJkrajna valamenny i egyhizmegyCj6t. Kin pitali|n Ungvdron, Beieg-

sziszban, Nagvsz615son, najd t'6gul Munkicson volt megtekinthet6 aktiL|-

litds.

A k i Al Iifi s az u IEL'A ti p! e b a it i a. t er,t p! o m bd rt



A civilizhcio foka
A bald.lbiintetdsrdl

Amerikdban rwgJ; tihakozdst
udltott ki Stanlelt 'Williams ki'
udgzdse, " akit 2Ml-ben B€ke
Nobel-dijra jekiltek, s akiffi ame-
rikai 6s r6onai egjtltd.zi aezetdk is
sz6t emeltek, Kegjtelmi kdradnYdt
Arnold Schutq.rzenegger kakfor
nlai kormd.nyz6 mdgis elutasitot-
ta, s az ftebtet 0egrebq.itottd.k.

,,ElkenilhetS sz€gyen",,,hidegfejiel
elkovetett brintett",,,amely'sem Kali-
fornilban, sem a villgban senkinek
nem vllik lavdra" - ezekkel a sza-

vakkal kommentdlta a haldlbtintet6s
ellen 6vek 6ta harcol6 Szent Egyed
Kozoss6g Stanley Tookie \Tilliams
december 1.3 -i kiv 6gz6s6t.

Az egykori Los Angeles-i gang-
vez€r a siralomhlzban tanult meg
irni 6s olvasni, 6s gyermekekhez
sz6l6 konlwek szerz6iek6nt vdlt hi
ress6. 1996 6ta 8 konyve jelent meg.

Ezekben Los Angeles South Central
keniletdnek 6let€r6I ir, ahol a gYer-

mekkor6t tOltdite. 6s ahol tr- €ve'sen

megalapitotta a Crips utcai band6t-
Konyveiben 6va inti fiatal olvas6ir,

nehogy drogokkal, feglruerekkel 6s

utcai banddkkal keveredjenek kap-
csolatba, 6s k6ri 6ket, legalitbb tanul-
janak az 6 hibeib6l. Leirja minden-
napjlL az lltala csak ketrecnek
nevezett cell6ban, ir bardtai €s a csa-

lldia hi6nyAr6l, illetve a bfincselek-
m6nyei dldozataival szemben 6rzett
lelkiismeretfurdal6s16l.

,,Tookie lfilliams a siralomhlzban
mds emben€ lett" - vallia Barbara
Becnel, a konywek ttrrsszerz6ie. ,,A 46

6ves Stanley sok gyereket meg6vott
an61, hog1.' gangek tagjai legYenek,
6s tonkretegy€k az eg6sz 6lettiket". A
szerzdpLros internetes proiekten is

dolgozott a vesz€lyeztetett fiatalok
vddelm6ben. Williamst az erdszak

elieni fell6p6.s€€rt 2001-ben tobbek
kozott B6ke Nobel-dijra is jel6lt€k.

A n6gyszeres gyiikoss6glft halalra

it6lt f6rfit december 1.3-6n v€gezt€k
ki. 1981 6ta, vagyis 24 €ve 6lt a kali
forniai San Quentin fegyint€zet halli'
rait€lteknek fenntartott r€sz€ben.

,,Stanley Tookie \filliams 6lete, 6s a

halilos injekci6 beadilsa vil6gosan
bebrzonyitilk az rgazsLgszolgiitatds

g,venges6g6t; annak az igazsignak az

osrobas6g6i 6s f€lelmetess6g6t,
ar:ejr- zz€-. ::Ii- e:.:e- €:etet
rnentsen. r::5s €lete<e: ..'r,:::1 e:: ;€3:-
zonyitjlk annak a rendszemek az
anakronisztikussdglt 6s tehetetlens€-
g6t, amely a civil tirsadalmat €s az

dllamot a gyilkossdg szintj6re alacso-
nyitjdk le" - olvashat6 a Kozoss6g
lltal kiadott kozlem6nyben.
A halllra it6ltek sokszor 6vekig,

t.tizedektg 6lnek bdrtonben a hali-
los it6let kimond6sa utdn. Az igazsig-
szolgtrltatls is t6vedhet: nem eg]'szer
el6fordul, hogy |rtatlanokat v6gez-

nek ki, vagy olyanokat, akiknek nem
telt jobb ugyv6dre. Virginia iillamban
2005. december6ben haitottdk v6gre

az Egyesrilt Allamok tort6net6nek
1000. kiv6gz6s6t, s jelenleg is 3400
efirber van az trgynevezett halal-
soron.

A Szent Egyed Kozoss6g vSdolla
Kalifornia kormdnyz6i6t, Arnold
Schrr-arzeneggert. akinek ..1ehet5s€ge

lem l-olna- a kegl-eiem ciegai,;s6ia.
€s a }ral6i 6s bosszrl n€ilnili igazsi-
gossdg" bevezet6s6re. ,,6 nem vett
err6l tudomlst; 6s ez litidalmas t6ny.
Elveszitett lehetSs6g arra, hogy 16-

p6st tehesstink a civiliz6ci6 maga-

sabb foka fel6".
Arnold Schwarzenegger kormdnY-

z6t korlbban kaliforniai, washingtoni
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6s r6mai egyhAzi vezet6k sz6litortak
fel, hogy adjon kegyelmet a haliJlra-
it€lt Sta'nler' ..Tookie" \7i11iams-nek, €s

=::: 
j::-it a r.-'--:='aaka:. hc5'

riitakozzanak a haiiibilniet€s etrien.

John C. Wester, San Francisco se-

g6dpUsp6ke, az egyhAzmegye apos-

toli adminis zrr6tora nyilatkozatitban
arra k6ne a kaliforniaiakat, hogy

,,gondosan m6rlegelj6k, vaion a ha-
ldlbuntet6s biztons6gosabbl teszi-e a

tlrsadalmat". .,Morat6riumra lenne
szriksdg, hogr.- €n6kelni lehessen, va-
jon a halilbrintet€s a kozj6t szolgllia'
e, €s meg6rzi-e az emberi 6let m61t6-

sitg\t. A mi meggy6zdddstink az,

hogy nem."
A Szent Egyed Kozoss6g n6gY €ve

inditotta el a ,,Vdrosok az 6let6rt"
kezdem6nyez€st, amelYnek keret6-
ben a csatlakoz6 vdrosok a hal6lbrin-
tet6s elleni tiltakozdsul kivil|gitiAk
egy-egy jelk6pes 6pr.ilettiket vagy
mfeml6kuket. 2005 november6ben
300 v6ros, tobbek kozott Los An-
gele-.. San Francisco. BerkeleY,
Barcelona, London, Bnisszel is r€szt

vetr az akcioban, illetve szervezett

k0lonbozS rendezv6nyeket, hason-

l6an Indon6zia, JaPAn, valamint
Afrika 6s Eur6pa szlmos vdrosdhoz.

A kezdem6nyez€s hivatalos t6mo-

gat6l kbzott tal6lhat6ak a f6bb
emberjogi szervezetek is.

u1 J{aj td s

A Katol:ikus Erybdz Katekizmusa' a,

bald,lb'dintetdsrdl

2267. Az E#az hagyomfunyos tanitdsa - a tettes kil6t6nek 6s felel6ss6-

g6nek teljes bizonyitlsfut folt€telezve - nem z6tia ki a hal6lbrjntet6shez

iolyamodast olyan esetekben, amikor ez az egyer.len i|rhato,irt az emberek

6let6nek hat€kony megv6d6s6re a jogtalan tdmad6val szemben'

Ha pedig a v6rontds n6lktili eszkozok elegend6k a ttrmad6 elleni v6deke-

z6sre 6s a- szem6lyek biztons|gAnak megdrz€s6re, a hatalom ezekte az

eszkozokre korlAtoz6dj€k, mefi ezek jobban meglelelnek a kdzio konkr6t

javainak 6s ink6Qb osszhangban |llnak az emberi szem€ly m€lt6s|gAval.

Napjainkban ugyanis, mivel az dllam olyan lehetds6gekkel rendelkezik,

-"tuflt.t hat6kJnvan tudia brintetni a bflnt6ny, drlalmatlannd t6ve elko-

vet616t, an6lkul, hogy v6giegesen megfosztand a iobbulds lehetds6g6tSl,_a

tettes kiv6gzds6nek szriks6ges- volta,,imm6r naryon,ritka, ha egyiitalln
el6fordul".-

' (A zaro id'ezet II' Jd'nos Pd] p;dpa: Euangelium uitae kezdetfi
: enciklikajaboLszd'rmazi'k)



Lf*zer mflr'nx

Dscrr4nen 24-Ex 75 6rakor Munk6cson, a szlkesegyhlz
k6polndjtrban betlehemes jlt€kot mutattak be a hittanos
gyerekek. Uttrna a sz€kesegyhlz i:jjialakult gyermek-
k6rusa kardcsonyi 6nekekkel kdszontotte a kis J6zust,

-majd Pohareczky Eduitrd 6s zenekara klasszikus kard-
csonyi darabokat adott el6.

m6nyez6shez mdr tobb hatdron tirli egyhS,zmegye €s
pt€binia is csatlakozott.

Jz,NuAn 17-25. kozott az egltes felekezetek eglLltt imad.-
koztale egtbdzrnegl,tenkben a keresztenyek egtseg€€rt.

FnsnuAn 2-Arv 9.30-kor kenilt sor Munki.cson, a sz6kes-
e gyhS.zban a Megszentelt Elet Napjdnak me gr.innepl6s6re.

Ui J{ajtris

DncrNrsrn 28-29. Yirraszt6sos lekigyakorlatot tartottak
fiataloknak a Szinydki Lelkigyakorlatos Hlzban Vein-
rauch Mdri6 nagysz6lSsi ferences hiizfdndk tartott
el5adtrst, amit hajnalig aft6 virrasztds kovetett. A lelki-
gyakorlaton 35 fiatal vett r6szt eg€szKitrpdtaljLr6l.

2006. puuAa 6. Es rffinuen 2. kozou kidttflas nyttt II.
Janos Pal pdpa ukrajnai ldtogatdsdnak kApeibdl 6s entl€k-
targyaibol. A Lembergbdl 1rkezett kiallitas Ungudr,
Beregszasz, Nagl,tszdlSs es Munkacs romai katolikus temp-
lomaiban uolt megtekintbetS.

JeNuAn 16-AN 9.30-k or a nagysz6lSsi pl6b6.niatemplom-
ban Majnek Antal pr.ispok a jelenl6vS papok 6s hivek
r6szv6tel6vel megnyitotta a Munklcsi Egyhlzmegy6ben
az engesztel5 imadvet. A kezdem6nyez6s a Magyat
Katolikus Prispdki Konferencilt6l sz6rmazik; a marya?
orszdgi ptispokok a 20A6-os evet a magyar nemzet lelki
megfijulls|€rt val6 ima 6v6nek nyilvdnitottdk. A kezde-

FnnmtrvAsaK
a

Hiffanverseny
Kezdet€t veszi aIl4I. Egyhlzmegyei hittanverseny, mely

az elmrilt 6viekhez hasonloan fog mfikodni.
Most is k6t korosztlly szdmLra hirdetjrik meg a ver-

senlt. A ftatalabb koroszt6ly (a kisebbek) - 5J. osztllyig,
id6sebb koroszttrly (a nagyobbak) - 8-1i. osztalyig.

Lz idei verseny t€mAja, illetve anyaga mindkEt kor-
osztdlynak T6bils 6s Dlniel konl've 1esz. A tesztlapok
osszeLIlit|sithoz a Szent Jeromos Tdrsulat 6ltaI kiadott
Bibhet vesszrik alapul. Az e1s6 fordul6 tesztlapjart februlr
24-€n fogjuk sz6tkr.ildeni a pl6bdnos atyaknak.

Alkossatok maximum hlromfSs csapatokat 6.s jelezz6-
tek hitoktat6itokndl ill. pl6bdnosotokrlil, hogy indulni
szeretn6tek a versenyen!

Ministrinsvet€lked6
1,4-t7 6v kozotti rninistrdnsoknak ministrdnsvet6lked6t

hirdetrink, amely k6t fordul5b6I 6lI: egy el6dontSb5l 6s
egy d6ntdb6l.

Alkossatok maximum hdromfSs csapatokat, es jelez-
zdtek r6.szv6teli szind1kotokat a pl6bdnos atyln6l.

Lz e16d6nt6n minden csapat egy tesztlapot tolt ki a

sajdt pl€bini|jAn a hitoktat6ja vagy pllbdnosa jelen-
l6t6ben. A tesztlapok at f ebrulr 24- 6n f o gluk sz6tkuldeni a

p16b5nos atyitknak. A dontdbe jut6 csapatok pedig Mun-
kdcson m6rhetik ossze tudisukat.

A nyertes csapatok jutalma, hogy r6szt vehetnek a

nemzetkozi ministrans tal1lkoz6n, Romdban.
Milyen t1mab6l k6sztlljetek? Katekizmus, ministr6lissal

kapcsolatos gyakorlati tudnival6k, miserEszek, egyh6,z-

megy6vel kapcsolatos ismeretek, alapvetS Szentiris-
ismeret.

A versenyekr5l bSvebb inforrrrici6t a pl6b6nosodt6l
kerhetszl

5A. s ziiletd sna.pj a. kdzeledtduel
fiszinte szeretettel 6s bdlatelt sziaael

kdszdntjiik Pap Sdnd.or a.tld.t!

Imddkozunk, hogy Is-
ten bSs6ges Alditsa, J6zr,rs
v6gtelen szeretete, a

Szentl6lek 6ltet5 ereie, €s

a Szlzanya oltalma kis6r-
je tovihbi 6iet6t.

A j6 Isten dltesse na--.
gyon sokaig er6ben,
eg6szs69ben hivei oro-
m6re.

A beregszaszi b{uek
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,,Bizz-ltttrk az irnids ig erei €ben! "
A nemzeti imada megnyittisa a Margit-szigeten

A kodos, hideg id6 ellen€re szlmos hiv6 - kozottlik
idSsebbek 6s fiatalok, kisgyermekes csaiddok - vett r6szt
a margitszlgeti szentmis6n, amely a Magyar Katolikus
PrJspoki Konferencia trltaI meghirdetett nemzeti ima6v
nyit6 rendezv6nye volt. A szentmis€t Erd6 P€ter biboros
mutatta be.

KoszontS szavatban az MKPK elnoke kiemelte: Szent

Margit onmegtagadisban 6s im6ds6gban 6lt, kbrte Isten
bocsdnat|t a maga 6s mdsok bfinei6rt. P1ldajat kovetve
€rezzink felel6ss6get magunkErt 6s mlsok6rt , €s bizzunk
az ima erej€ben - mondta.

,,A mai evang6lium (Mt 25,1-1, J6zus mdsodik eljo-
vetel6nek v6fisir61 sz6l" - kezdte homililjdt a biboros.
Az okos 6.s balga szizektSl sz6l6 p€dtzat tanitdsa szerint
a mennyek orszlga oiyan iakomlhoz basonl6, amelyre
virakozni kell, m6gpedig folk6szulten: hittel, szeretettel
€s j6siggal.

Arpid.hAzt Szent Margitra eml6kezve a f6p6sztor el-
mondta: Margit a villgt6l e1z6.wa 61t egy kolostorban,
m6gis r6szese volt Magyarorszig tortCnelmdnek. A nyo-
morirslg, a feszr.ilts6gek €s a visztrlyok hozzd is eljutottak.
Kor6nak lelkis6ge szerint vezekelt, imddkozott 6s brinbl-
natot tartott, szolgllta a szeglnyeket 6s betegeket. Mind-
ezt nem onc6liran, hanem Krisztus ir6nti szeretetb6l tette,
n€pe sz6m6ra Isten 6ld1s6,t akarta kiesdeni.

A nemzeti ima6r'r61 sz6ll-a ErdS P6ter igy foga\mazott:

,,a kozds 6s dllhatatos imfdslg nem hi6baval6 dolog. nem
is csupdn sajdt lelkunk vigasztalZsa. Egyfajta megtisztul6st
vlrunk az im6ds6gt6l is. Szdnd6kainknak, vlgyainkoak
na gyl e lkii f e lu lvizs 96 I a tat, me gtis ztitAsit, ho zzdi gazitds 6t

Isten akarat6hoz." Az imddsig azonban nem a tettek 6s a

segit6 szeretet helyett van * figyelmeztetett az Esztergom-
Budapesti F5egyh|zmegye 6rseke:,,hitbeli meggy6z6-
d6srink, hogy a lelkriiet megfjullsdb6l tj, tiszt|bb cse-
lekedetek is kovetkeznek."

Besz6d6nek v6g6n Erd6 P€rer felidlzte: az ut6bbi 6vek-
ben is tobbszor fordultunk imddsiggal Istenhez, igy
p6lddul azEvr6pai Uni6hoz val6 csatlakoz6sunk ei6tt is,

amikor megirjitottuk hazink felajlnlls6t Sztz Mlrilnak.
,,Az idei 6vben, amikor Kapisztr|n Szent Jdnos hallllnak
6s a ndndorfeh€wfui gy6zelemnek 550., az 1955-os for-
radalomnak pedig 50. 6vfordul6jdra eml6kezrink, m61t6,

hogy szolid6ris szeretettel gondoljunk eg6sz ndprinkre,
imddkozzunk hiv6k6rt 6s nem hivdk6rt egyardnt,0juljunk
meg lelkr-iietrinkben, hogy igy Isten segits6g6vel szebb6
vdlj6k konilottr.ink az €let" - mondta Erd6 P6ter, Szent

Margit imddsdgos kozbenjArlsit 6s konyorg6s6t k6rwe a

magyar n€p€rt.
A szentmise zdr6 6ld6sa el6tt Erd5 P6ter biboros oro-

m6t fejezte ki amiatt, hogy az irna6vbe hatdrainkon tirl is

sokan bekapcsol6dtak, sok csalldos, p\€bltniai kozossCg

is egylitt imddkozik. ,,Lehets6ges, hogy az idei 6vben tel-

lestl boidog eml6kri Mindszenty biboros tr 61ma, 6s

leszunk egymilli6an, akik egyritt imddkozunk?" - tette fel
a k6rd6st.

MK
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Deus cq.rita.s est -Az fsten szeretet
XVI. Benedek pirya els6 encikliknitudl

Janulr 25-€n, szerda d6iben a Szentsz€k Sajt6irod6i6nak
II. J6nos P6l term6ben sajt6tajekoztat6t tartottak, amelynek
keret€ben bemutattdk XVI. Benedek pApa Deus c6t4ta.s est

kezdetfi enciklik6ldt. William Joseph Levada 6rsek, a Hit-
tani Kongreg6ci6 e1n6ke ismertette a dokumentum fel-
6pit€s€r.

*Az enciklika a felebatit irdnti szeretetet Cs az adakoz6
szeretet gyakoillsinak egyhLzt feladat6t 

^ 
szeretel paran-

csdnak teljesul6sek6nt ltrttatja, amely magAnak Istennek a

l6nyeg6b6l fakad, aki a szeretet".

,,Az egyhLz tlrsadalmi tanitAsa szerint az trIlam 6s egyh|z
k6t kr-ilon szf€ra, de kolcsonos kapcsolatban ltllnak egy-
m6ssa1" - tette hozz6 az 6rsek. ,,Az 6\lam alapvetS felada-
ta, hogy megval6sitsa az igazsigossdgot, de szuks6ge van
a hitre, amely megtisztitja a gyakorlati 6rtelmet."

Renato Raffaele Martino .biboros, az Igazsig 6s B6ke
P6paiTan|csdnak elnoke az igazsig 6s szeretet kozotti vi-
szonyr6l besz6lve, amelyet a dokumentum kifejt, hangsir-
Iyozta: ,,Az egyhLz tdrsadalmi tanitasa ezen 1j tort6nelmi
helyzetben alapvetd irtmutatlssl' vlit".,,Az igazstgossS.g

minden politika c6lja €s m6rc6je" - fogalmazott a biboros
az enciklika 26-2). pontjait ismertefve -, ,de az igazsigos
tdrsadalom megteremt6se nem lehet az egyhdz rhunkdja,
azt a politikAnak kell megval6sitania".

,,Az egyhdz feladata az igazs|gos tftrsadalmi rend 6pit6-
s€ben az, hogy fel€bressze a lelki 6s erk6lcsi er6ket" -
mutatott 16 a biboros. ,,Nincsen olyan tgazs'gos tArsada-
lom. arnel-r. feleslegess6 tehetnC a szeretetszolgLIatot": a

szem6lyes szeretetteli odaadtst ugyanis semmilyen br.irok-
ratikusan szervezett tnt€zm€ny nern tudja biztositani, ez6.tt

az 6llam feladata az ilyen jellegr1 kezdem6nyez6sek bSke-
zii tdmogatlsa - fogalmazott Martino biboros.

A dokumentum nyiltan hivatkozik nagy szentek - koztuk
Kalkuttai Ter€z anya - 6s olyan ,,vil6gi hivdk" p€Iddjira,
akiknek kuldet6se, hogy ,,helyesen aiakitsdk a tdrsadalmi
6letet", jelenl€tuk pedig,,szolg llatk€nt tapasztalhat6" meg.

PaulJosef Cordes, a Cor Unum PApaiTanAcsdnak elndke
famutatott: ez az eIsS olyan enciklika, amely a szerctetrSI,
a karltftszr6l sz6l. Az egyhLz szeretete mindig konkrdt szol-
g6Iat formdjltban nyilvdnui meg, de XVI. Benedek teol6giai
alapot kivlnt adni a karitativ elkotelezdd6snek. ,,Szillrd
teol6giai alap n6lkul a nary egyhdzi iroddkat az avesz€Iy
fenyegetn6, hogy gyakorlatilag leszakadnlnak az egyhtrz-
161, meglazitandk kapcsolatukat prispokeikkel, 6s civil
szer/ezetk1nt pr6bdln2k meghatdrozni azonosslgukat", s

filoz6fidjuk nem sokban kr-ildnb6zne a Voroskereszt, az

ENSZ, vagy m6s szewezetek6t5l - figyelmeztetett az 6rsek.
Az enciklika nem kenili meg a legsirlyosabb k€rd6st

sem: a szerct6 Isten hogyan f6r 6ssze a szenved€ssel.

,,Igazs6gta\ansdgokkal, ellens€gess6 ggel vagy term6szeti
katasztr6flkkal taltrlkozva hasit bel6nk. De mindennek eI-
1en6re, amikor a keresztlnyek azon fLradoznak, hogy a

gonoszt a maga sokf6le formlllban lekuzdj6k, v6gered-
m6nyben az6rt teszik, mefi Isten J6zusban megmutatta
nektink az tidvoss6get. Azokat a jeleket pr6b6ljAk megis-
m6te1ni, amelyek J6zust.Messi6sk6nt ttintett6k ki. Ez a

k6pess6grik ebb5l az igazsAgb6l fakad: 'Deus caritas est'."
TelePace/WS/MK
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Ortodo x kardcsony q'z Antarkti szon

Az ofiodox kar6csonyt a hatodik fOldr6szen is megiin-

nepelt6k: a Bellingshausen-611om6s orosz satkkutat6i az

unneps€gre meghivtdk kinai, uruguayi €s chilei koll6-

git?it.is. ehogy an6l az orosz Antarktisz-kutat6s helyet-

les vezet6ie, Vjacseszlav Marianov beszdmolt, a krilfoidi

koll6gdk kimondottan k6rt6k, hogy r6szt vehessenek a

SzentirAroms6g templomban tattand6 kar6csonyi szent

liturgi6n. L feb6l 6pult templom a hatodik foldr6sz

"gy.11.., 
temploma, 2004 febtu6rj6ban szentelt6k fel'

II. J6nos Pitl p6pa egvkori mer6nyl5ie eddig m6r mint-

egy 20 6vet toltott torok b6rtonokben'
MYO

Kutasnieuski eg1;btizi eskiiudie'
A lekoszon6 lengyel kdztArsasitgi elnok, Aleksander

Kwasniewski utols6 eln6ki napiln az elnoki palota

kilpolndiihan egyhdzi h6zass6got kotott feles6g6vel'

plantltv'al, akivel 26 6ve 6lnek poigiri hlzasslgban'

;olanta soha nem titkolta valltrsos meggy6z6d€s€r'

Kwasniewski kor6bban kommunista funkcion6rius volt'

Az elnoki p6r 25 alkalommal talllkozott II' J6nos Pdi

pip6val. A p6pa legutols6 lengyelorszigi liltogatlsa

alkalm|val a p|pamobllon kis6rhett6k' A lengyel sajt6

szerint a pipa bo'tdogg6 avatasi rlgy6ben tort6nt tanirki-

hallgatisa volt a v6gs6 osztonz€s az egyhLzi hltzassig-

kot6sre' 
Katbpresdtli Ember

Cirhusz a Vatikdnban' 
0rcimmel tegyetek tandsdgot hitetekrd-A

Viddm szinfoltia volt a ianuilt l8-ai szetdai 6\tal6nos

krhallgatitsnak, amikor cirkuszi artistak csoportia sz6ra-

koztatta l6w6nyos el6adtrsival a Szdntatyit 6s a termet

zsrifoldsig megtolt6 hiveket. Zsongl6rok, torndszok

i6ptek fei- a p6pa karosszCke melletti emelv6nyen' szines

egyenruh6s zen€szek jdtszottak hangulatos cirkuszi dai-

larnokat. XVI. Benedek pipa k€zfogilssal koszontotte a

krilonboz6 olasz cirkuszi tdrsulatok vezet6it €s tagjalt,

akik ezekben a napokban R6mdban tart6zkodnak, maid

arrabuzditotta 6ket, hogy mindig orommei valljdk meg

hitriket Krisztusban. 
'R/MK

XW. Benedek Atrtonio Franco drseket neuezte ki
Izrael ds Cipnts apostohi nunciusd'nak

A Szentszdk izraeli kovete egyitttal Jeruzs6lem 6s Pa-

lesztina nunciusa is. A kinevez€st 2006' ianudr 21-€n

hoztdk nyilvdnossi g t a a Y atrklnb an'

Franco 6rsek 1999-t5l a Fulop-szigeteken, 7992-1999-

ig IJkr alnltb an te1i esitett szol g6\atot' Jel e nle gi lllo md s he -

ly6n Pietro Sambi €rseket kovetl, akit a Szentatya az

Egyesrilt allamok szentsz6ki kovet6v6 nevezett ki'
KAP/MK

Magj,tar tud6s a Pd'pai Tud'omdnyos Akaddrnia
tagiai kdzdtt

A Pipai Tudom6nyos Akad6mia taglai koz€ vflasztot-

tdk Dr. Vojczek L6'szI6 owos-1og6szt az llew€delem

ten-ilet6n folltatott kutat6munk ljdnak eiismerEs6rii' Az

err6l s2616 oklevelet a professzor december 10-6n vette

dt R6mdban.
YojczekLS,szI6, a Szenr Iswdn Akad6mia tagia, aBudai

Irgalmasrend i K6rhlz f6orvosa orvostudom 6nyi kutatl'
sal mefett iogi vlgzetts6get is szerzett' A magzat koz'

ponti idegrendszer6nek - a tud6', sziu,- €s 6rrendszer

ieil6d6si fokozatainak - kutatlsdval foglalkozik' E t6ren

elEtt kutatltsi eredmCnyeit ismerte el a P6pai Tudo-

mdnyos Akad6mia, amikor meghivta tagiai k6z€'
MK

A kar6csonyi iiturgidt az otosz sarkkutat6k lelki gon-

doz|sllal megbizott P. Kallisztrdt Romanenko v€gezte'

Az istentisztelet utdn tinnepi iakoma varta a kutat6kat, s

egy Oroszorszdgb6l 6rkezett hatalmas feny6 is hoz-

z6j6ru1t a kardcsonyi hangulathoz.
KAP/MK

A Pdpa iidodzdhe a beszlrtni gjterekek csoportjdt
az d'h ald'no s kib allgatd's on

Ianuilr 11-6n, szerd|n d€1el6tt a VI. P6l-teremben tar-

tott 6ltal6nos kihaligat6son harminc Eszak-Osz€tia-i

kisgyermek is r6szt'vett, koztuk olyanok is, akik a 2004'

es Ieszldni iskola elleni terrortdmaddsb6l menektiltek

meg. 340 tdrsuk, tan|raik 6s szuleik koztil is sokan

eletriket vesztettek. A gyerekeket, akiket az olasz polgdtr

v6delem l6t vend6gtil ezekben a napokban, a kihall-

gatds vtg6n fogadta a Sze{fiatya'

Kienged't€k a biirttinb6l" maid' fiira leturt6rtafieik
II" Jdnos Pd'l PdPa merdnYldidt

Enged6lyezte egy torok bir6sdg, hogy kiengedj6k a

bor-tonb6l Mehmet Ali Agc6t, aki 25 6wel ezel6tt 6l6tt'

II. J6nos P6l pdp6ta. A dont6st egy 2002-es amnesztia'

,..rd"l.t es a torok btintet6torv6nykonlwben foglalt

br.intet6scsokkentEsi tCtelek 6nelm6ben hoztLk meg' A

bir6sigi hat6rozat 6ri6si felhdborod6st keltett a torok

tdrsadalomb an, ez'6rt pit nappal k6s6bb a torok igaz-

sdgugyi miniszter hivatalosan k6tte a legfels6bb semmi-

si{esieUtal a bir6i dont6s felulvizsg6lat6t' A legfels6bb

semmisit6sz6k vissza is vonta a dont6st, ezlrr Lgcat

6rizetbe vett6k 6s beszlllitott6k Isztambul egyik

rend6rdrs6re.
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}Jlala €s aggodalmasko dhs

,fle aggodiatok semmih't! De m.ind-

azt, anxit k6?'tek, balaadassal paro-
sult imadsdggal es konyorgessel ter-
jesszetek Isten sztne ele. Akkor Isten

bdkeje, amely minden e?telnxet meg-

batad, megdrzi szfueteket es elmeteket

Krisztus Jezusban."

Hogy jobban meg€rtsuk a htrlaadis
16nyeg6t 6s fontossdgdt, el6szor vizs-
giljuk meg az ellenp6iust, vagyis az

aggodalmaskodtrst, az onmagunk6rt
val6 agg6ditst, ami a leiki 61et egyik
legnagyobb akadiiya.

Aki aggodalmaskodik, onmaga ko-
rril forog, 6s igy az onmagtrval va\6
kapcsolata er5sodik, ami onkozpon-
ttstrghoz vezet. Az aggodalmaskodis
azt jelenti, hogy f6lek a iov6t5l, nem
tudom, mi 1esz, ki vagyok szolgtrltat-
va, nem segit senki, 6s csak a saiit
er5mre t6maszkodhatom, Teh t az

Isten sem tud vagy nem akar se-

giteni, ez€rt benne sem bizhatom. Az

aggodalom csokkentl az emberekbe
€s az Istenbe \-ele{t bizali:rat. beszi-
kltt a \lnAsm6dot €s el5segiii a beAt-
k6zl:st dnmagunkba. J€zus sokszor
mondja a taniwlnyoknak: ,,Ne f61-

jetek!",,Ne aggodalmaskodjatokl"

L h6la nemcsak a m6sik szem6lY

szeretet6nek a megvall{sat ielenti,
hanem egyben a bizalom elm6lYit6-

s€t is. Ez6rt, amikor h616t adunk az

Istennek, egyr6szt megvalliuk az 5
szeretetet, mlsr€szt ez nagyon hat6-
kony eszkoz arra, hogy elmClytiljon a

bizalom l6gkore. Tal6n semmi'sem
olyan rombol6 egy szem6lYes kaP-

csolatra n€zve, mint ha hilnYzik a

hllaadfts. A hiila n61kt11 t6nkremegy
a kdlcsonos tisztelet, csokken a biza'
1om a szem€lyek k6zott, 6s a kdl-
csonos szolgllat egyre nehezebb
lesz. Lz az ember, aki nincs tuda-
t6ban annak, hogy az Isten meg-

a)indlkozta 5t, 6s nem ad hdlit min'
den a1lnd€k6€rt, gyakran elveszitt az

erz6kenys6get, hogy megrapasztalja

a kozeli hozzitartoz6l szeretetCt-. Az

isten szeretete 6lIand6, ez6rt, ha mi
nem vagyunk 6rz6kenYek az 5 sze-

retetdre, ez a szetetet a val6sigban
hllrbaval6 lesz szimunkra. Az €rz€-

ketlens6g megakadllyozza, hogY ez

a szeretet Ajalakitsa az embet 6let€t'

Egyediil az Isten befogadott szeretete

tudja iltalakitani az ember 61et6t.

L h6.la er6siti a bizalmal A- hlia
segit abban, hogy m6g m6lYebben

elfogadjuk az 6lettinket €s a va\6s6-

got, mint'az Isten adomdnyit. Ah6la
dltal elm6lyitett bizalom segiti az

embert, hogy ne csak a Pozi{w ta-

pasztalalatok€rt adion h6l6t, hanem
az 6let6nek minden tapasztalatdt',

minden helyzet€t iigy 6rt6ke1je, mint
az lsten ajdnd6k6t, akkor is, ha ezek

ff\dalmasak 6s nehezek. Term6sze-

tesen nem konnyfi h616t adm egY f6Y

dalmas tapaszt^1at6,tt, egY neh€z
he1yzet6rl, de a hii6s lelkriletfi em-

ber, aki teljesen bizik az istenben, igy
imAdkozhat:,,Uram, szeretndm elfo-
gadni mindazt, amit te adni akarsz

nekem. Te tudod a legjobban, hogY

szdmomra mi a legjobb, 6s mi vezet

egyre kozelebb hozz|d." Minden
emberi 6letnek hirdetnie kel] az Isten
szeretetet. nem szavakkal, hanem a

:-1)e t':--21 eln€h-iten bizalom 6ItaI-

-r hfla egr- idn-aii6s- \em az €r'
zelmeken alapul, hanem az lgazsag

megvalllsa. Mi ez az igazsdg? Lz
Isten v6gteleniil szeret engem, €s

ezen nem valloztalhat semmi, sem a

gyenges6geim, se a bfineim. Az Isten

az 6letemnek az ura, ismer engem.

minden rezdiilesemet. Nemcsak

passziv figyel6ie az 6letemnek,
hanen trlland6an ielen van' ,,ime, 6n

veletek vagyok mindennap, a v\l6g
v€g6ig." Jelen van, 6s mfikddik ben-
nem 6s 6ltalam.

Aki egyre 6rz6kenYebb lesz az

Isten jelen1€t6re, 6s felismeri a

mfkod6s6t az €let€ben, az egyre iob'
ban megtapasztalja az lsten szere-

tet6t. Amikor valakl el6re h6l6t' ad az

emberileg lehetetlen. kilStdstalan
heiyzetben - mert hiszi, hogY az Is-

ten gondoskodik r61a, vele van 6s

iranyitla az 6let6t -. az rneglapasztal-
ja, hogy hogyan'mrikddik az Isten.

Mi sokszor, amikor i6lunk valamit6l,
azt gondoljuk, hogy vagY 

^z 
,,^" v^gY

a ,,b" varilci6 fog megtottennl, es az

egyik rosszabb mint a misik. Amikor
ebben a helyzetben hd16t adunk, ak-

kor megvallytk azt, hogY Isten m€g

ezernvi m1s utat is ismer' .'c' d, e.

f..." megolddsokat, amell'eket 6n el

sem tudok k6pzelni. A hllaaddssal
kinyilok a v6gtelen val6sdgra, annak
minden aj6,nd€kdra. Nemes OdOn

atya a jov6vel kaPcsolatban ezt

mondja: ,,A jov6vel kaPcsolatban k6t

dolog a biztos:
1. Nem 0gy lesz, ahogY elk6P-

zelem.
2. Birmi lesz is, az Isten biztosan

velem lesz."
Kereszt6ny 6letrinkben nagyon

fontos 6s lrz€kenY Pont: mennYire

ismerem fel az 5 jelenl6tet, 6s meny-

nyire bizom benne. Min6i jobban

megtapasztalom a jeleni6t6t 6s a m6-
kod6s6t, ann6liobban 6t tudom adni
az eletemet. Lz €let atadasa a brza-

lommal ar6nyos.

Szabo Jozsef
egri 1rseki titkAr

- -..-,,==-i:€
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Simon And.rd.s grafikdja 6s uerse

Ha engeded., bogy,t

eletecl bajdjdt

a Szentl'1lek lenditse el5re,

akkor nxegt aP a s ztalh ato d'

mit jelent

a szeretet sodrdban 6lni.
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Febnthti sz,entek
Mrct Sznr,t PAt Es vERTANf,TARSAI

(N4eeszen vEnreNtx)
IEBRUAR O.

A26 vtrtant kozill hat sPanYol fe-

rences volt, hdrom japAn sztrtmaztsu
jezsuita €s 77 jaP6n h1v6 L Tai-
kosama cs|szAr alatt kitort v€res

kereszt6nytildoz€s sordn it6lt6k ha-

liira 6ket. Hosszf 6ton, sok b6ntal'
mazis kozePette kis6rt6k a v€r-
tanfkat 6reik Nagaszaki kozel6be, 6s

ott egy hegyen, amelYet az6ta szefit
hegynek neveznek, 7597. februlr 5-

6n keresztre feszitett6k 6ket. Meg-

hat6 az a \ev€l, amelYet a ferences

h6zf6nok, BlAzquez P6ter irt tobb
katolikus ttrrslnak: ,,A sok bintal-
mazds ellen€re isten megvigasztal

benntinket, 6s 6rvendezrink, mert azt

az itCletet \oztitk r61unk, ho5- ke-

resztre feszitenek benntinket. R6sz-

ben az€rt, mert a csdszLr rendeiete
ellen6re hirdettiik a kereszt6ny val-

ldst, r6szben azCrt, mefi kereszt6nyek
vagy'r-rnk, Akik kiv6nnak Krisztus€rt

meghalni, erre most j6 alkaimuk van.

Kedveseim, k6r1ek benneteket Isten

szerelm6re, nagyon imddkozzatok
6rtunk Istenhez, hogy €letunk 61do-

zata kedves legyen e16tte."

A ferences v6rtaniik a kovetkez6k
voltak:

Acutenmt MAntoN, aki a rendben a

Mennybemenetelr5l nevezett Merton
nevet kapta, 1557-ben. szriletett a

spanyolorszd gi Yergatilban. Tizenh6t
6vesen, mint egYetemista l€Pett az

obszervdns ferences rendbe. Fol-

szentel6se utdn, 1590-ben Mexik6ba
ktildtdk, mald 7596-ban egyik tanit-
vinyival, Blanco Ferenccel Japdnba
ment.

Br,A.Nco FsneNc 7596-ban ment

Jap|nba Aguierrei Mirton t^niwa-
nyak6nt.

BrAzqunz Pfrlp. 1542-ben szuletett

San Estebinban. 1'566-ban ferences

lett, s tandrk6nt 6s sz6nokk6nt doi-
gozott. 1580-ban Mexik6ba, htuom
6r,'vei k6s6bb a Ftilop-szigetekre
ktildt6k. 1593-t6I a Japinban mrikO-

dd ferences misszi6 vezer.6)e volt.
Hdrom kolostort 6s k6t k6th6zat

alapitott, 1596. december 9-€n tafi6z
tattitk le ferences tdrsdval 6s hdrom

iezsuita noviciussal egYutt.

De Les Cese.s FUrop akolitus Mexik6
vlrosdban szriletett. Folv6tei6t k6fie
a ferencesekhez, de a novici6tust
rovid id6n beiul eihagyta, s visszatert

a vrl6gba. 1589-ben Maniliban tele-
pedett meg, kereskedSk€nt kdnnyel-
mfi €letet kezdett 6lni. 1590-ben

ism6t bel6pett a rendbe, s ekkor m6r

kitartott. I596-ban 6tnak inditottak
Mexik6 fel6, hogy ott PaPPd szen-

telj6k, de egy vihar a haj6t JaPin
partjaira sodorta. Bltrzquez P6terrel

egynff fogtlk el 6s it6lt6k haliira.
GeRcra GoNzernz 1562 kornl a ke-

let-indiai Bazainban sztiletett. A le-
zsuittrk nevelt6k. Huszonot 6vesen

Japinba indult keresked6nek, de

v€gril a ferencesekhez csatlakozott.

Manilltba ment, s ott belCpett a har-
madrendbe.

Snn MtcHtlu Fentrlc SPanYol-

orszlgban sztiletett. Az obszewdns

ferencesek koz6 l6Pett be, mivel
azonban nem 6rezte el6g szigorfnak
a szefletet, dtment Alcantarai Szent

P€ter rendtartomdnS'dba. A Ftilop-
szigetekre ktildt€k misszi6snak. majd
Bllzquez P6terrel eg)'titt Japinba
ment.

A tizenh6t japin v€ttantr kozril
Io.quru TavAsuer 6s KtoNIe JArvosNer

csak a nev€t ismerir.ik. Dutszro
GAsRrer 6s Genesuue LBo hitoktat6k
voltak. Ieanru PAL a ferences harmad-
rend tagja, a kulf6ldi missziondriusok

tolm6csa volt, 6s Meako kornY€k6n
oktatta a hitet. Kozert MmArv tizendt
€ves fi6va1, TeuAsser egyr.itt lett v6r-

tan[. A 1] 6ves Le.1os Pedig Gara-

suma Le6 6s Ibarki Pdl unokaoccse

volt. MArvAs onk6nt jelentkezett Mea-

k6ban, amikor h6t ferencest akartak
letart-6ztatni, de csak hatattaliltak' 6
leu a hetedik.

Mn.uot BoN.wnNtune kereszt6nY

apa €s pogdny 6desanYa gYermeke

voit, Kordn megkeresztelt€k, de

anyja hatdsiLra ism6t pog6"ny 6s bonc
Iett. Hirsz 6vig 6lt igy, maid megtert
6s bel6pett a ferences hatmad'
rendbe. Hitoktat6k6nt munk6lkodott.

Me,uot FennNc orvosk6nt dolgozott

Meak6ban, amikor a ferencesek
hattrsira megtert, 6s munkatirsk€nt
hozzdjuk csatlakozott,

A tizenhirom 6ves ANrer Naga-

szakiban szuletett. Apia kinai, ao:ija

japin volt, de mindketten keresz-

t€nyek. Kicsi kor6t61 a ferencesek

nevelt6k . Amikor a ferenceseket ie-
tart6zt^ttak, onk6nt maradt veluk
e g6szen a ker eszthalS'lig -

Szerx,q.KIs.A.RA JoecHtlt Osakiban
szriletett 1557-ben. Kereszt€ny n5t

vett feles€gtil, s mielStt megke-
resztelkedett volna, mdr a ferencesek

k6rhdz6nak gondnoka volt. A ke-

reszts€g felvdtele utin kozos meg-

egyez6ssel elhagyta a fe1es6g6t, 6s

bel6pett a ferences. harmadrendbe.
Szuzur<I PAr kem6nYen vezekl5

6letet 61t, s mint hitoktat6 6s beteg-

iryol6 a Meak6 korny6k6n tev6kenY-

ked6 ferencesek segit6tirsa vo1t.

Texnve Costuor a iezsuittrk t6ritet-
t6k meg. Amikor csalidiiwal Mea-

k6ba teleptilt 6t, a ferencesek mun-

katilrsa lett: tolmdcs, 6pit€sz, "maid

hitoktat6.
Kiilon emlit6st 6rdemel k6t h6s

kereszt6nl-: F.ru eLrNTe FrReNc 6s

Srxegno Perrn. A huszonn6gy hal|lra
it6lt keresa6 n1rr szolglltltk iitiukon.

A h6rom jap1.n szArmaz|st iezsuita:
Kts.u Jaren 1533-ban sztiletett,

poglny sztil5k gyermeke volt. O
maga Osak6ban ielentkezett a ie-
zsurt6kn6l, akik folvett6k, 6s miivelt-
s€g€t liwa hamarosan hitoktatissal
biztdk meg.

Mrru PAr Kiot6ban szLiletett 1556-

ban. 1596. december 26-in k€t novi-
ciustlrs6val - KisaiJakabbal 6s Szoan

Jdnossal egyLitt - Ietatt6ztattlk' M6g

a kereszten is teritett! A v€rtanfcso-
pofiot r61a nevezt€k ei: Miki Pdl 6s

ta rsa i.

Gorot SzoeN JANos L578-ban ke-
resztlny csalldban szriletett. 15 6ve-

sen folv6tel€t kerte a iezsuitlk koz€.

Osakiban tanitott, maid a Pt6baid6
eltelt6vel Miki Plllal 6s Kisai Jakabbal
kezdte meg a novici6tust. Egytitt

nyert6k el a v6rtanrisigot.

Osszeallitotta: Szuirida Jolan



,,...elment egy magAnyos helyre,
boglt ott imadkozz1k " (Mk 1,35)

Mennyi mindent 6lt it J6zus azon
a szombati napon Kafarnaumban!
Tanitott a zsinag6g6ban, szavai
mindenkit 6.mulatba ejtettek. Meg-
szabaditott egy tisztatalan l6lekt6l
megszdllt embert; onnan Simon 6s

Andrds hdzAba sietett, ahol meg-
gy6gyitotta Simon any6sit Nap-
n)'Lrgta ut6n, amikor leszdllt az est,
mindenf6le beteget 6s ordogt6l
megszlllottat vittek oda hozz6. 6
pedig meggy6gyitott sok betegs6g-
ben szenved6t, 6s sz6mos ordogot
iizdtt ki.

Egy ilyen intenziv nap 6s ljszaka
ut6n, hajnalban, amikor m6g sot6t
volt, Jezus iolkelt, es

,,...elment eg1,, maganyos belyre,
hog1,t ott imad'kozzdk. "

A mennvei haza utAn i'igl akozott.
Onnan jott el a riidgba. hogr- kin-i-
Iatkoztassa nelaink Isten szeretet6t,
hogy megnyissa ei5ttr.ink az flgbe
vezet6 utat, hogy r6szt vegyen
6letr-1nkben. Ylgigjtrta Palesztina
frtjait, tanitotta az embereket, gy6-
gyiton mindenf6le betegsdget 6s

bajt a n6p kor6ben, oktatta, nevelte
tanitvanyart.

De az 61tet5 forr6s, mely a szi-
v6b6l fakadt', az ALylvaI val6 6.1-

land6 kapcsolatdb6l eredt. 6 €s az
Atya ismerik 6s szeretik egym6st,
egymdsban 61nek, teljesen egyek.'

Az A\ra az 6 szdmlra ,,Abba",
vagyis apuka, az €desapa. akihez
vEgtelen bizalommal, hatSfialan
szeretettel sz6lhat.

,,...elment egt m.aganyos belyre,
hagjt ott imddkozzdk."

Mivel Isten Fia ertrink jott le a

foldre, nem 6rte be azzal, hogy csak
az 6 rmeia legyen ilyen kiv6ltsdgos.
Meghait 6ftrink, megvdltott minket,
6s iglz Isten gyermekeiv6, saj6t test-
v6reiv6 tett benntinket.

igy sz6munkra is 1ehet6v6 v61t,

hogy a mi ajkunkr6l is felhangozz6k

Ui J-tajtds

Eletige 2006. febnrir
az isteni megsz6Iitis: ,,Abba
Atydm" ; 6s onilhesstink mindannak,
ami ezzel egyr.itt j6r. Biztosak
lehettink abban, hogy 6 6v ben-
nrinket. Teljes bizalommal, vakon
r thagy atkozhatunk szeretet6re. Iste-
ni vigasztal1.st 6s erSt rem6lhettink
T6Ie, valamint azt a tizet, amely
annak a sziv€ben lobban fol, aki
biztosan tudja, hogy szeretik 5t.

Ha bel6punk lelkunk ,,bels5 szo-
bil6nak" csendj6ber, besz6lgethe-
ttink vele, im6dhatjuk 6t, elmond-
hatjuk neki, hogy szeretjik. Hlllt
adhatunk neki, bocsdnatot k6rhe-
tr.ink t6ie, ritbizhatjuk mindazt, ami-
re nekr-ink Yagy az emberis6gnek
sztiks6ge van: trlmainkat, vigyain-
kat. Van-e valami, amit ne mondhat-
ndnk el egy olyan szemdlynek, aki-
161 tudjuk, hogy vEgtelenul szeret
minket 6s mindenhat6?

Azt6n sz6lhatunk az lg€hez, J6-
zushoz. Mindenekel6tt azonban
hallgassuk meg 6t, hagyjuk, hogy
rijra 6s irjra sz6ljon hozzi.nk ezekkel
a szaval<kal: ,Bdtorsigl 6n ragl'ok,
ne f6ljetek!"0 ,,En veietek vagyok
mindennap, a vll6g v6.g6.ig."5 Hagy-
hatjuk, hogy minket is megsz6lit-
son: ,Jojj, kovess engem!"6 ,,Bocs6ss
meg hetvenszer hetszert"' ,,Tedd azt
mdsokkal, amit akarsz, hogy veled
tegyenek az emberek!"'

Az ima tar-that hosszri percekig, de
lehet ropim6k sora is, melyek dt-
szdvik az eg€sz napot, mint amikor
a szereimes n6zi kedves6t 6s ezt
sfgja neki: ,,Te vagy az egyetlen
kincsem.e Ezt 6rted teszem."

Nem hagyhatjuk el az im1.nkal
K6ptelens69 lllegzetv6tel n6lkril
€Ini, az imddsdg pedig a l6lek 16-

legzete, Isten klnti szeretettink
kifejez6d6se.

Ett6l a besz6lget6stSl, ett6l a sze-
retet-kapcsolatt6l felfrissiilr-ink, 6s

k6szek leszr-ink arca, hogy irj inten-
zitlssal 6s bizalommal tekintsrink az
6let dolgaira; igazabbd v6lik kapcso-
latunk a tobbi emberrel 6s rninden
dologgal.

,,,..elment egjt maganyos belyre,
hogt ott imadkozzek."
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Ha nem csukjuk be szemtinket 6s

ftiltinket a l6lek trhitatdban, Urunk,
akkor Te nem tudsz vehink irgy
besz6lgetni, ahogyan olykor szeret-
n61. De ha sikenil elszakadnunk
mindentSl, 6s tudunk dhitatba me-
rrilve Benned maradni, akkor nem
akarunk t6bb6 visszat6rni, mert oly
kedves a 16leknek a Veled val6
esvses s olv mrrland6 minden
m6s.

Azok, akik 6szrnt€n szeretnek
T6ged, gyakran 6rzik je1en16tedet,

Urunk, szobdjuk csendj6ben vagy
szivrik m6ly6n. Ez az 6rz€s minden
alkalommal m6lyen 6rinti 5ket, 6s

meghatja lelkr,iket. Megkoszonik,
hogy k6zel vagy hozzitjuk, hogy a

Minden vagy szlflttkra: Te, aki
6rtelmet adsz az 6letnek 6s a hal6l-
nak.

KoszOnetet mondanak Neked, de
gyakran nem tudjdk, hogyan te-
gyek, mit mondjanak: csak azt
tudjik, hogy szereted 6ket, 6s hogy
5k is szeretnek Teged, es itt a fol-
don nincs semmi, ami legaldbb egy
kicsit hasonlitana erre az 6des
6rz€sre. Amikor lelkukben €reznek,
amikor megjelensz. az maga a

mennyorszdg, 6s igy sz6lnak: ,,H6t
ilyen a Mennyorszlg, ez csodd-
latos! '

Megk6sz6nik az eg6sz 6lettiket,
T In rnk A7t hoov elysTetted Sket

aliddig. Es ha m6g ldtezik lrnyek,
mely elhomdlyosithatja ezt az
el6v1telezett rnennyorszigot, ami-
kor Te megnrutatkozol, akkor min-
den r6gmiilttS. €s tdvolivd vilik, nem
l€rezlk t6bb6.

Csak Te l6tezeI.
igy van ez.

Cbiara Lubicb

' vo. Jn 7,37-38
' vo. Jn 70,L5;30;38
3 vo. Mt 6,6
o Mk 6,50
t Mt z8,zo
u Mt r9,2r
' v6. Mt 78,22
I vo. Mt 7,1.2
e vo. Zsolt 16,2
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zott elvarasai vannak. Ha a kornye-

zete nem felel meg ezeknek az

elv6rdsoknak, hatagszrk. Az ilYen

harag rendszerint indokoladan, hi-

szen a mlsrkval6litban nem koveteit

el semmi rosszat.

A mdsodik k6rd6s arra utal, hogY

amikor haragszunk, eml6keztetni'ink
kell magunkat, hogY nem ismerhe-

ttink minden t€nlt 6s konilm6nY'
ezert nem lrt megk6rdeznunk a

m6sik feiet, nehogy t6ves kovetkez-

tet€seket vonjunk le'

\=\,.,

wtr
tj'73'"

i{n

Ui Hojtds

Az indokolatl afi, l61ar ag felis mer€ s e

...Mig a jogos harag a t6nYleges

v6is6gre adott reakci6, az indokolat-

lanharag eset6ben csupdn v6lt rossz

vagy v6lt igazsdgtalansdg vdltia ki a

haragot. Nyilvdnval6, hogy sirlyos

hibit kovetn6nk el, ha minden hara-

got jogosnak 6s hely6nval6nak tekin-

ten6nk.
...A harag kialakullsa tobbi6pcs5s

folyamat. El6sz6r is van egy kivltt6
esem€nY, maid ezt az esem€n1t €r-

telmezztik, 6s csak ezutAn jelenik

meg a harag €tz€se.

Megjelennek benniink a hatag

fiziol6giai ttinetei, 6s 6gy €tezzik,
tenniink kell valamit. Ez a folyamat

egyformdn zajlik mind a jogos, mind

az indokolatlan harug esetEben'

Ha azonban helYesen akarunk

binni a haragunkkal, el6szor

meg keli vizsgdlnunk, i-
hogy jogosan harag- o\"_"
szunk-e, azaz

val6ban tor-
t6nt-e v6ts€g. .,..*

Ez id6r es .-**:]'IF
figyelmet ige-:
nyel,Ez€rtvan t
olyan nagY je-

lent6s6ge an-

nak, hogY f€kezzik
meg hirtelen timadt in-

dulatainkat, €s tisztdzztk a ''

helyzetet. Ez azt jelenti, hogY

k6rd6seket kell feltennunk ma-

gunknak, 6s n6ha a mdsik f6inek is'

Ahhoz, hogY meghatLtozzuk, iogo-
san haragszunk-e, a kbvetkez5 k6t

k6rd6st kell feitennunk: ,,Miiyen v€t-

s6g vagY igazsagtalansdg tort6nt?

Vajon biztos lehetek abban, hogY

minden kortiim6nl't ismerek?"

Lz e\s6 k6rd6s a dolog l6nYeg€re

tapint. Ha val6ban v6ts6g tort6nt,

akkor jogosan haragszunk. Ha azon'

ban valamilyen irredlis elvdrlsunk
adott okot a haragta, akkor indoko-

latlan haragkEnt kell kezelnilnk'
Hogy melyikijnk mit5l gerjed harag-

ra, az nagyr€szt az alkati sai|tossi-
gainkon 6s az 6letunk sorin kialakuit

beidegz6d6seken mirlik. P6ldiul egy

maximalista nemcsak onmaga szA-

m6ra teszi magasra a m€rc€t, hanem

a kori.rlotte 615kkel szemben is titl-

Most n6zzUk a jogos 6s az indoko-

latlan harag kozti ktilonbsdget.
A jogos harag meghat|tozAsa: va-

16s s6relem, v6ts6g, \gazsigtalansAg

1lta1 kivlltott harag. Az indokolatlan

harag meghattrtozAsa: v61t s6reiem-

b5l, t€ves helyzet6rt€ke16sb6l ered6

harag.

KnzALto orox:

Jogos barag - tdrvdnYek, erkolcsi

szabitlyok megszeg6se

Ind.okolatlan barag - 6lettelen t6r-

gyak 6ltal kivdltott bosszirsig, embe-

rek okozta kellemetlens 69, f6radtsi'9,

stressz, irredlis elvdrisok.

Fettsurn6se:

Jogos barag - Ha a kovetkez6 k6t

k6rd6sre igennel vllaszolunk'

1. Val6ban tort6nt v6ts6g? 2. Pon-

tosan ismertink minden konilm6nlt?
Ind.okolatlan barag- a hatagot'

frusztrici6, csal6dottsdg vagy a ku-
darc 6rz6se kis6ri.

HnLvts ne,q.rct6:

Jogos barag - vagy a szeretettelies

konfront6ci6 t vtrlasztiuk, vagy pedig

irgy donttink, hogy felulemelkediink
a prob16m6n.

Indokolatlan harag - uralkodjunk
a haragunkon, tiszt|zzuk a helyzetet,

6s kezeiluk a hatagttnkat a kovet-

kezSk szerint.
Val6szinil1eg mindannyiunkkal e15-

fordult mir. holy hatagta gerledtunk

valami miatt, de k6s6bb kiderirlt,

hogy f61re6fiettuk a helyzetet. T6ves
inform6ci6, hibis
felt€teiez6s, iltali-
nositds. tiizott elv6-

r6s, eISitCIet vagy
egyszer1en a fi-
radtsig is e16id6z-

heti az ilyen helY-

zeteket. Az anYa

haragsztk a gyere-
k6re. mert rossz
jegyet hozott tor-
t6ne1emb61, 6PPen

abb6l a tar'targY-

b6l, amelyik az an1a kedvence volt

az iskoltrban A munkat6rsn6 rossz-

kedvii 6s m6rges a koll6gan6i plety-

klikoddsa miatt, a felesCg morog a

szethagyott ruhik miatt. Egyik eset-

ben sem tort6nt v6ts6g, amelY

jogossl tenn6 a haragot. Ujra hangsir-

Iyozni szeretn€m, hogy az indokolat-

ian harag helYtelen, 6s egyenes

kovetkezm6nYe az ember bfinbeesE-

s6nek, hiszen onz6 term6szetiinkbSl

fakad. Ett6l a felismer6st61 azonban

m6g nem szabadulunk meg a harag

€rz€s€r61, Teh6t mit is kezdjtink az

ilyen haragunkkal? HogYan dolgoz-

zuk fe1 6s tereljuk helYes mederbe

indokolatlan haragunkat? Mivel hara-

gtrnk az esetek nagy r€sz€ben

indokolatlan, rendkivul fontos, hogy

megtanuljuk helYesen kezelni' A

helyes kezel6s l6p6seit a folyatlsban
olvashatjtrk.

Babaly Andras



Amennyiben mi magunk is Istent
helyezzr.ik ^z els6 helyre €le-
tr.inkben, nyilvdnval6an nem ko-
zOmbos sz6munkra, hogyan aiakui
gyermekeink viszonya 6hozzit.
Szeretn6nk; hogy majd felnove-
kedve 6k is valllsos €letet 6ljenek,
de ez a viI6g, 6gy tfinik, mindent
megtesz az€rt, hogy ez ne igY

tortenjen, M6gis, mit tehetnek
akkor a sztil6k?. Hogyan vezessdk
be Istent gyerekeik sziv€be?

Ugy gondolom, hogy annak a

csal6dnak, ahol a szril6k r6v6n
Krisztus val6ban az els6 helyet
foglalja €1, tobb6-kev€sb6 nyert
tigye van. Hiszen semmilyen pr6-
dik6ci6, semmifEle magyardzat nern
lehet olyan meggy6z6, mint 

^gyerek el6 6lt p;6Ida. Ha 6 azt l6tia,
hogy ebben a csalldban 16 6lni,
mert a sziil6k szeretik egym6st,

b€ke €s orom van a sziviikben, a

probl6mSikat Istenre tdmaszkodva
rendezik el - akkor Istenrdi az a
k6pe alakul ki, hogl'l1m, Crdemes
hozz6 tartozni, mert boldog a

benne biz6 ember 6lete.
Ha ellenben azt latia, hogy temp-

lomba jdr6 szillei szeretetlentil Cl-

nek, a Bib[et affa has'enALi4k, hogy
j6l beolvassanak egymdsnak €s

iddnk€nt a gyerekeknek, ha Istent
emlegetik, de a f€LeIem €s a b€-
k€tlens€g l€gk6r€t teremtlk meg -
akkor nem lehet csoddlkozni, ha az

6n6ll6su16 fiatal nem taI6Iia vonz6-
nak azt az Istent, akit a szrilei 6ltal
megismert, Ennek sajnos term€-
szetes kovetkezm6nye, ha kimarad
a templomb6l, illewe esetleg egy-
faita torz, beteg valldsossdg jellemzi
majd.

Term6szetesen vannak p€ldlk az

ellenkez6jdre is, a csal6di nevel6s
nem tekinthetl garanci6nak sem-

mire, ugyanakkor rossz kornye-
zetb6l is lettek szentek - az azon-
ban elmondhat6, hogy a gyerekko-
ri istenk6p sok mindent megha-
t6roz. A l€lektan egy€rtelmfi 6ssze-

ftigg6st tzlalt p6ld5;,i az €desapa
szem€lyis6ge 6s a benntink erc
Atya-k6p kozott. A szigor6, tekin-

Ui J{ajtds

A vallisos nevel€sr61
t6lyelvri, merev apa gyermekei
nehezen tudj6k elkCpzelni, hogy az
Atya j6s6gos, brineinket elfedi, 6s

nem kell neki folyton teljesitenie
ahhoz, hogv* szeressen minket. Az
akaratp-enge f6f g'-e::nekeh.ek
pedig az erds. a roincienhei6 Lsiell

lesz nehezen befogadhat6.
Ha akarjuk, ha nem, m| sztil6k

kozvetitjrik els6sorban Istent a

gyermek szdmdra. Gyokossy Endre
lrja (de sokan mdsok is besz6mol-
nak hasonl6 tapasztalatokr6l), hogy
alapvetd Isten-6lm6nye volt, amikor
6desapj6t im4dkozni ldtta-hallotta.
Sz4mos szent volt, akit mlr a csa-

l6dban, gyermekkor itban t 6v ezettek
az €letszents6g fel6 vezet6 ttra,
Hdny papi, szerzetesi €s sz€p csal6'
di hivatdst koszonnek ^z 

6des-

any1knak 6s 6desap6knak a j6Isten
mellett?

Sajnos, sok rossz pllddt is ldtha-
tunk. N6zztink n6h6ny helytelen,
m6gis gyakori istenk6pet!

Isrrt*, e nmio6n

,,Megharagszik a J6istenke, ha

nern eszed meg sz6pen a krumpli-
f6zel6ket, ha nem mondod szepen
a Miatydnkot, ha l6b61od a Ldbadat

a szentmis€R gtb," Nem, Isten nem
rend6r6rmester, aki szabdlys€rt€sen
kapva minket, kk6)a a megfeleld
btintet6st, akin6l nincs pardon, Aki
f6lelemb6l cselekszik, abban nincs
meg a szeretet, M6rpedig Isten
akarata az, hogy szabadon, szere-
tet€ben bizva viszontszeresstik 6t.

A szrszfrvrs oREGUR

,,Ha' j61 viselkedsz, a J1zuska hoz
majd neked ajflnd1kot kardcsony-
ra." Isten nem haszonles6src akar
minket nevelni, hanem minket
meg€rt6 Atyk6nt arra hiv, hogy
szovets6gre l6pitink vele. Sohasem
hagy cserben minket, mindig ai6n-
d€koz, rajtunk mirlik, hogy ajdn-
dEkait kibontiuk-e.

A renrsxrod
Az adak-kapak magztartds sem

iellemz6 Istenre. M€gis, hAnyan
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vannak, akik eg6sz 6letrikben meg-
pr6bdlnak,,kialkudni" mindenf6l€t
Istenn6l maguknak vagy mdsoknak.
Imagyakodatok, kilencedek. on-
rnegagadisok - h-a sokat -teije-
siiek'- am6l idbbet l'drhatok vissza.

Ha r.alamit k6rek, annak meg kell
fizemi az 6rit. Van valami l6tjogo-
sr.lirs2ga ennek a szeml6letnek,
hiszen J€zus is mond olyat, hogy
amilyen m6rt6kkel m6rtek, ol1'annal

m6rnek majd nektek is, de Isten
kegyelme alapvet6en ingyenes, 6s

nem 6rdemek szerint osztogatja.
Akinek m6r gyerekkorlban ki kel-
lett 6rdemelnie a szr.ilei szeretet6t,

konnyen lehet, hogy Istent is meg-
pr6bilja majd mindig,;kifizetni".

V6gril nlhiny sz6t az imddsAgr6l,
Hogyan vegytik 16hisz6doz6 gyere-
ktinket, hogy r6szt vegyen a csalild
esti imdjdban (ugye, v^n kozos
ima?!), vagy hogy eljojjon velr.ink a

templomba? Nagy tr.irelem kell eh-
hez! Gondoljunk bele, hogy Isten
milyen szeliden terelget minket a

helyes irinyba - nektink sem kel-
lene m6shogy tenntink. A k6nyszer
(,,Most azonnal idejossz 6s hallga-
tod, ahogy anydd felolvas a Bib-
ItAb6ll") nem e€bavezer"6, mint
ahogyan a megvesztegetes sem
(,,Ha eljdssz a templomba, atdna
elmegy$nk a eukrdszddba!"), Leg=

f6bb c€iunk, hogy a gyerek szaba-
don, onkEnt donts6n Isten mellett.
Vil6gos, hogy meg kell ismertet-
nr.ink vele Istent, a vall6st, de nem
kell k6ts6gbeesni, ha p6lddul nem
akar velrink imddkozni est€nk6nt,
Ha nem er6itetjtik, nem csin6lunk
bel6le dr6mdt, kozben azonban a

tobbi csal6dtaggal folytatjuk a napi
imit, val6szinfr, hogy a gyerek
el6bb-ut6bb csatlakozni fog hoz-
z6nk - immdr a sailtt akaratitb6l Ha
f.olyamatosan p6lddt mutatunk, an-

nak ink6bb meglesz az eredm€nye,
mint a,,pr€dikii6snak", a kioktat6s-
nak, a fenyeget6snek 6s a meggy6-
z€snek.

Popouicsn1 PalojtaY Md'rta
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A velencei k6sei reneszLnsz, a cin'
cuecento mriv6szet6nek utols6 nagy

febt6egy6nis €ge, az lszak-olasz rene-

szdnsz vivmlnYalnak osszegez5je,

zsenidlis el6dok m61t6 orokose Paolo

Caliari, aki Veronese n6ven v6lt is-

mertt6. Mint neve is mutatia, Veronl-
ban szuletett, 1528-ban, egy k6fang6
otodik gyermekek6nt. E16bb aPia

mellett ismerkedett a mfiv€szi mun-

kdval, mald festdszetet tanult a helyi

mesterekt6l. Kordn megismerkedett a

legktll6nboz6bb fest5i torekv6sek-
ke1, s megtanulta azok eredm6nYeit

beolvasztani sajtrt m(w €szi eszkozt|-
rdba. Ehhez szerencs6s adottslgai
segitett6k hozz6, Kifinomult miiv6szi

&z6keny s6ge 6s befogad6k6pess€ge
gazdag k6pzelenel, j6 dsszpontosit6
k6szs6ggei 6s c6ltudato ss|ggal piro-
sult. Ugy l6tszik, egy csapfsra lett

6rett fest6. Alig volt 25 €ves, amikor

Velenc6be €rkezve elismer6st atalott,

Ietelepedett, nemess6get szerzett, 6s

ott is halt meg.

Veronese szimtrta Velence volt a

nagy lehet6s6gek vdrosa. EgYmds

Yeronese
ut6n kapta a megrendeldseket. A k6t

nagy velencei g€niusz, Tiziano €s

Tintoretto mellett Veronese temp-

lomokban 6s hercegi Palotikban' a

velencei Doge-palotiban dolgozott, s

a fest6szet mellett a zenehallgatdst

6rt6ke1te nagyru. Els6 nagY hat6sti

visznal€rt a fest6feiedelem Tiziano,
aki L516-t6l a Velencei KoztdrsasS'g

hivatalos fest6je vo1t, aranyllnccal
jutalmazta a piAyakezdS mfiv6szt. F

gesztus mindenk6pp a fiatal Yero-

nese hivatalos elismer6s6t, rijszerf
torekv6sei elf o gadlsit jelentette.

..Veronese rninden viszna unneP a

szemnek, eg6sz 6letm6ve oromet

6rasztl" - iqa r61a Charles Yriatlre, a

mrjr'6sz e1s6 monogrtrfusa' Lz a har-
m6nia, tisfiasag, f€nY 6s nemess6g,

amely k€peib5l Z.rad. tudatos miir'6-

szi munkdnak az eredm€nYe. Vero-

nese a manierizmus eg-vik kir'116

k6pvise16je. A nagyilb6l 1i30-t6l
1600-ig tart6, a reneszlnszb6l a

barokkba atvezetd mtiv6szeti ir6ny-

z^tot nevezzL-ik igy, melyet a szub-

iektivizmus, irracionalitis, termeszet-

ellenesen megnyirlt formdk 6s felfo-

kozott szinek jellemzik. A manierista

festdk szdmLra a raiz volt az els6d-

leges, a szin a mark6ns, olYkor sze-

sz6iyes vonalak kozti feh.iletek deko-

rativ kitolt6s€t, a hat6s felfokozfsit
szolgllta. Ugyancsak mesteri a f6ny
j6t€k2Lnak megragadtrsa, 6brizol6sar.

Veronese k€pein minden alak €s

minden t6rgy f6nYt bocsdt ki mag6-

b6l a villgos 6s levegSs kornyezetbe.
lnnen az a plratlan sugtrrzls, derfi €s

harm6nia, tinnep6lyes 6s emelkedett
hangulat, ameiY miiveib5l irad'
itbr 6zo\t t6r gy alban megnyilv dnul az

elegancia 6s Pompaszeretet is,

amelyhez Velence f€nyirz6 6lete szol-

gAltana a mintdt.
llem rr6ietlen htrt, ha m6g bibliai

tltrg.vu k6peinek szerepl6i is az 5t
koriilr'er'5, - drdga b6rsonyokba,
sfir46rsz6 selvmekbe. himzett broki-
tokba oltozott - r.al6sigos tipusok. A
val6di €\et mfrv€szi meg6r6kit€s6re

kulonosen kedvezd alkalmat adtak a

kfilonf6le lakoma-lbrlzol1sok. Igy

szr-iletik meg egyik f5mfive, A klnat

Veronese: A kanai nxenYegzo
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menyegz6, mely eredetileg a San

Giorgio Maggiore kolostor refekt6ri-
uma diszit6s6re k6szult, majd Na-
p6leon elhurcoltatta, s azota a partzsi
Louvre-ban van. A kis hijdn 6x10
mdteres hatalmas visznon Veronese
irgysz6lvdn enciklop6dikus h6s6ggel
irbrizolti a korabeli r elencei e15kel5
ttrrsasigot. { szinpadi ielenerk€ni
megkomponik festm€n1-en tucat-
sztrmrallthat6k a mozgdsukban mes-
terien megragadoft figurdk. A lako-
dalmas vend6gek kozott, az ilYen
f1nyttz€s kozepette azonban, pon-
tosan az asztal kbzep€n61, a nlzSvel
szemben i-il6 s,zer€ny oltozetri
Krisztus, Milria €s a tanl*lnYok egY

misik val6saghoz taftoznak. Yero-
nese a vacsora v6g6t mutatja be, az

asztalokon 6dess6gekkel, illewe azt a
pillanatot, amikor a viz bort6 vtrl'
tozik, 6s a csoda mintegy el6re ielzi
az euchariszti|t,

A festm6ny t6bb sikban van elren-
dezve. Az els6 k€psikban bemutatott
n€gy zen€sz n6gy fest6 po*.r€iAt Srzi:
(balr6l jobbra) Veronese, aki violdn
j6rszik, Jacopo Bassano ktirttel, Tin-
toretto hegedrlr'el €s a voros ruh6s
alaks. T|r;ano b6gdr-e1 tr6-tleal6. A
kvartett emeli a csoda f€n1.€g zen€-
jrik a kbzponti figura, a gl6ri6s l{isz-
tus fel6 sz6ll. Folotte , a korl|t mogot-
ti emberek hfst szeletelnek, a fol-
emelt k6s pedig mintegY a Golgota
elkenilhetetlens6g6re, a v6dtelen bA-

riny fol€ emelt k6sre, Krisztus hald-

l6ra utal. A zenlszek asztalLn 6116 ho-
mok6ra pedig c€lzits ana a vdlaszra,
melyet Krisztus adolt anyjlnak: ,,M6g
nem iott el az €n 6rAm."

K€s6i mfivein, amelyeken tdbb-
nyire m6r k€t fiiwal egytitt dolgozott,
egyre nagyobb hangsirlyt k^Pott a
tdj. N€gy €vveI halfia el5tt festette a
Krisztus az Olaifik hegy6n cimfi
k6p6t, amely Lukdcs evang6lista
szovegCre 6pti1. Tobb sikban k6szuit
el e mri is. Az els6ben a leroskad6
Krisztus alakilLt htjuk, akit az angyal
igyekszik megtartani. A jelenetet az

€gb6\ iram16 fCnysugdr vil giri^ meg,
hangstlyozva a ielenet ktildnlegess€-
g6t 6s jelen6s-ie11eg6t. Az angyal
ruhAjlban felismerhetS a hires vero-
nesei k6keszold, amelY vorosbe
megy 6t, hogy illeszkedjen Krisztus
ruhdjinak szin€hez. A m6v6sz nem
feledkezik arr6l sem. hogy Krisztus

izzadsigcseppjei v6rr6 vlltoznak, a

Veronese: PiAla

leha;lo Krisztus homlokdn a1ro,
voros cseppek gyongyoznek. A hits6
k6psik sot6tj6ben feit(innek a tanit-
vdnyok, akiket J€zus arra k6rt, hogY

imddkozva virrasszanak Itt nincs
villgitits, melankolikus hangulat ural-
kodik. Veronese mintha be akarnl
bizonyitani az evang€lista szavait, akr

azt mondja, hogy lehet ,,elaludni
bdnatukban".

Hasonl6 drdmai intenzitdsfi a P t€ta.

A halott testet Meria €s az angyal tart-
ja, akinek az'uilal osszefon6dnak
Krisztus ujjaival HatLrozottan €rz€-
kelhetd a halott test tehetetlen sfrlya.

Mdria kimondhatatlan gyeng6ds6ggel
hajol fia arca fol€. Az angyal nyitott
tenyere az €gi it6letbe val6 bele-
n1'ugvdst jelzi.

Verones6val egv nagt'korszak, a

rrelencei renesztrnsz z|ruIt Ie, de 6
maga egyben kezet nyiiytott a 18.

szdzaCr Veience nagy dekordtor
fest5j€nek, Tiepol6nak, de minden
kolorisra, beleertve az impresszion-
istdkat is, az 6 v5'sznar6l tanulia a

festdszet mfiv6szet6nek titkait.
Osszeallftotta: Risko Mariann

Felhaszndlt irodalom:
Veronese. Hires festSk Sorozat.

59.s2. Eaglemoss Int, Ltd. MagYar-

orszAgi Fioktelepe. 2002

Mfiueszeti Kislexikon. Akad6miai
Kiad6. 8p.1973.

Dr. Ember I1dik6. 450 eue szLiletett

Paolo Veronese.

Veronese. Az en muzeumom.
K€pz6mfrv 1szeti Alap Kiad6v lilalata.
8p.1972.
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Ldzdr Ervin

Az €let titka

Gyerekkoromban, az als6r1cegresi nagyszecierfa elgyalogolni azlJveghegyig S ott csak akkor nyitla

alatt hallottam egy rorr6netet. N.* nin,ii-, nogy rniu r."i"t anagy.trik nt oreg, ha el6nekelnek neki

abban a pilranatban, amikor erhangzott,^ -"gen5i "gy 
da1t. e tizenk6t fifr megtanurt a dalb61 egy-egy

temvolnamindeniga-bogitt.Dea.gyerekkorbanSoft,nemleszotthiba,haodalllnakavdrkapuel6,
hallott torl6netek egyutt novekszenek velunk, vir6- tizenketten el tudjak 6nekelni az eg1szet

got hoznak, kiteljesednek, gytimolcsot 6r1e1nek' Na, nekiindult mind a k6t csapat' a Pdcegresiek

Semmi m6s nem kell hozz^, csak meg kell Stizni mdt a m6sodik el5'gazasn6' osszevesztek' "Mit is

6ket. En 6rizgettemmdig, 6ppen itt az iJ.f, h;gy mondott az apim? --rancolta a homlok6t a m'sodik

elmondjam 
lars' cPPsi'. '""_:" gyerek. - Jobbra vagy baka?" valamerre csak neki-

Elr Ricpacegresen k6r csai5.d. R6cegresi6k 6s ina.rttut ' b. ut egyik fiir iv6cimborlkat ta161t egy

p6cegresi€k. Mind a k€t csalkdnak tne;Fct fifigyer- kocsmlban, veluk maradt, a mdsik lakodalmas n€p

mekevolt,lagynagyjltb6legyid6sek.Csakater.me-koz6keveredett,aharmadikeimentzsoldosnak.
szetrik volt nagyo.r'i.,io.tUo 26, mefi- Ricegresi6k€ ,,Mdt.csak kilencen vagy-rnk" - mondta duhosen a

j6kedvf, osszetart6 csa1S.dvolt, csak .,gf tZng." n iegid5sebb' 6s eldobta a neh6z kalapicsot' amit

hdztk a never6sr6l. pdcegresi6ke mei o.ailrOr, r1Lizott az apia,6s..sorslra haglta tes*6reit' Sose

tohonya, csak iigy zengett a h,zuka ve-szeked6st5l. 1t'tottnit el tte- az Uveghe g\.1g' az 6perencils-ten-

Egy bizonyos napig. Mett azonu-rrnpot-r]]aga el€ 'gethez 
sem' De a Rdcegresi gYerekek nem hagytik

hiva*a mind a tizenk€t fiat Ricegresi is, meg magukar. Tudtik az Lttet. megbirk6ztak 6hs6ggel,

pdcegr€si is. 
zcrtr\cL "'' ^'::"' 

s zomitsb.ggal: f"]:o1.,1.^:k e hai6t. t€pt6k Sket viha-

,,Azt mondta R6cegres i a tizenk€t firnak: rok, szeleir, de 6tiuioiia"; a l-'s6 rerrra. ha r-alame-

-Ahhoz,hogyder6kemberekl.gy"t.k,nemirtlyikukmegbetegedert'6pok6k'akieh-esztetterem€-
megrudni, mi az €let titka. Az Clet titkai ao Op.:"n- ny€t, azt ieguilnsztaltiik - s egyszer csak ott 611tak

cids-tengere ntul6rziegy nagy szaklilioregimber' az--Uveghegf ttOtt' a.h1tomszdzhayanot tornyir v6r

Az uveghegy rerej.n lakik egy h'romsziziarvanor "tett. 
x""kirl'gak 6nekerni,azers6 el6nekelte azersS

tornyn vjrban.oda kell eljutnotok' De ezer veszlly sort' a masoair a mSsodikat' mikor a dal v€g€te

reselkedik rtrtok. csak akkor juthattok er hozza. h'a 6rtek. fiirakezdt6k. irarnadrk 6reki6sre tudtik mind-

nemhagyjitok cserben egrm6st soha.. ann\ial:iz e'i€sz ::... ilei-:.c'r::.::.g:r' '\ Kepu

Kozben a m6sik hlzbanpicegrest besz€lt a fiat- kjtirult. on fi1lak': 1r3gl'' sza'i---i 
'':eE 

el5tt'

hoz: 
trdLDd'L r 4LU6rvJr 

Az als6ricegresi nagr-szederfa aiat abbahagyta az

- Az €lethe z szerefrcse6s sok kincs kell - mondta oregember a tes616st tr{ert amig ei nem feleitem' el

nekik. S a szerencse 6s kincsek tud6la .gy nn''gy "tn- kelimondanom' hogy ezt a meset az als6ticegresl

k61lfi orege mber az 6perenci6s-t".tg"i"n tirl. Ott nagyszederfa alatt egy nagy szakitll.o oregember

lakik azUo"gn"gyJ" "r, hiromsz'zn{arvanot tornyir mes6lte nekunk.

virban,6hozz.tkell eljutnotok minden,ron, S azu|.An _ Es mi vo't az €Iet titka? _ k€rdeztuk t51e k6rus-

;at t"--i gondotot se lesz, 6ltek' mint Marci ban

Hevesen. csak h6t neh€z odajutni, nem 6ttana -Ezt k6rdezt6k a fifik is' de az oregember azt

osszefognotok, legaldb b arra a kis id5re' amig oda- mondta nekik: '.Hiszen mlr tudj6tokl,,

6rtek. 
ta'€DD ar.r'd a rlrr ruu 

-aH.o. tegalAbt: a dalt 6nekelje el - k6rleltuk ott

Akkor azt6n egyenk6nt el6vett6k a fiarkat, 6s a nagyszedetfa alatt' cie csak mosolygott'

mindegyiknek elmond ti.* a feladatdt. Nem 6l1t sok- - Lsak i6I iegyezzetek meg azr az egy sort -

b61. Tizenk A ehgizesa van az erd6n 6t vezet6 mondta'

iitnak, az els6fiir megjegy zi, hogy -.* kerl menni Ebb51 gondolram, hogy egyszer majd nekem is ott

az ers6 eri.gazis utrn, amisodik u -arJa^ir.ur'i"liu, tu.ti au"J- az tveghegy erdrr, 6s er kell 6nekelnem

;; -,gy aztin mind a tizenk€t eligaz6sn6l udia vala- azr 
^z 

egy sort.

ki, hogy merrefel6 kell tov6bbmenni' Egyszetfi ez, Uo't iat' id5k mirlt6val azt is tudom' hogy arr6l

nem? Minden fiir kapot t egy sze$zamot,'minaegyit< sz6lt a mese, hogy a villgban mindenkire 16 van

artsa rendb en a mag6€t, ne hagyja -"gr"rra*.hr, bizva valami. varami nagyon fontos, amivel el keil

elkall6dni, -..t u-ikor oda6rnek a,i operencil's- iutni nz wtgntgy el6' s aki az Uveghegy e16 akar

tengerhez, ur.r.ol. trirorry ott haj6t kell 6piteni, s iutni, annak ismernie kell testv6r€t' anyiat' f\agy-

aklrmeiyik szerczim hitrnyzik, nem sikerulhet a aplai, tudnia ke1l, hogr-az Uveghegy vlra mindenki

hai66pit6s.Aztanitthal6zniazopetencrart""g""",e'l5tt'nyitvatrIl'csakszerelet€sttsztaszivkellhozzi



Mi kdti iissze?
Iil6s - Keresztel5 J6nos - J6zus

Fejtsd meg!
7.lgerel rotc]e

Tedd az esemdnYeket id6'
rendi sor-rendbe!

KARACSONY
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Rejtadrcy

1. Sorold feI az EgyiPtomfa mert

csaplsokat!
2. Ki mondta kir5l: ,,Keressetek

h6t nekem egy embert, aki tud
hfufizni, s hozzltok ide."

3. Mit k6rt Salamon magtrnak az

rJrt6l?

4. Melyik zsolttrrban taliihat6k a
kovetkezS sorok?

,,Az llr az €n PAsztorom, nem

szenvedek hilnyt,
zoldell6 r6teken tany 6zhatok.

A nyugalom viz1hez terel 6s

feltiditi lelkemet..."
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Vizszintes: 1. Bibliai id€zet 6zeis jovendol6seibSl (S.) (zlnt betiik

zEE). g. Kicsinyit6 k€.p26.10. A mi lak6he1yrink. 11. Foly6 Luszfti'ban.

12. Kot6sz6. 13, Juttat. 15. J6vendol6seir5l hires pr6f6ta Kt.e. 750-725. 19 .

K6r csehtil, de egy aut6m6rka is. 21. Beiiratoknil I€v5 el\en6rz6 hely. 22'

Lehet ir6ny, de szaggatott is. 23. 365 nap rovid 6kezettel. 24. Bec6zett

Ilona. 25. J€zus anvlinak keresztneve
Fiigdteges: 1. li-: s:c::eszkcz. 2 Eiken oi:at1an1ai' 3 -Ielen adal€k

r6sze. +. Tam6s Ferenc. j. \e pdrja. 6. igekotO. 7. Radl6 €s w hangol6

er6sit6 egys6ge. 8. NN. 11. Tanoda. 1,2. Lz id6.zet mlsodik r€sze (zart
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Cs,qperuur,txl,
Egyszer volt, hol nem volt, volt

egyszer n€gy ember, n6v szerint:

Mindenki, Valaki, Bdrki 6s Senki. Egy

sz6p napon sz6itak Mindenkinek,
hogy, akadt egy fontos munka, sur-

g56en meg kell 'csinilni. Mindenki
biztos. volt benne, hogy Valaki meg-

csinilja. Birki raegcsin6lhatta volna,

viszont Senki se csiniita rireg! Valaki

duhos lett emiatt, mivel ez Mindenki
dolga lett volna. Mindenki itgy gon-

dolta, hogy B6rki megcsindlhatnl, 6s

Senki nem vette 6szre, hogv Min-

denki kenili a munk6t, V6gu1 \ialaki
lett, akit Mindenki okoit, amiCrt Senki

nem csinllta meg azt, amit Batki
megtehetett voina.

n7y f1rrt meglt be a gltogyszertarba
6s megkerdi a gitogtszer€szt:

- Kerem, tudna nekem adni uala'
mil csuklas ellen?

A gtogtszeresz atbajol a pult folott,
jol hatba uag1a, majd megkdrclezi:

- Na, basznalt?

- Nem tudom, mindid'rt kimegtek a

parkotdba a felesegembez es megker-

dezem.

Lz ozvegy siremldket 6l1it elhunyt

f6rj6nek a kovetkezS felirattal:

- N1'ugodjil b6k6ben, amig 6n nem
jovok.

- Hotglem, uan mar Partnere a ko-

uelkezd tanchoz.2

- Nincs,

- Akkor uig,uzna a soromre, amfg

uisszaiouok?

Yizsga az egyetemen''
Tanar: Zavaria a neonf6nY?

l)tAR: Lrem.

Tanar: Akkor viszllt 1e gkozelebb...

Legkozelebb:
Tanar. Zavatia a neonf6nY?

Diak: igen.
Tanar. Akkor v iszllt legkozelebb"'
Legkozelebb:
Tanar Zavala a neonf€nY?

Diak: De Tanlr tJtl Ez atgon IlmPal
Tanar Rendben, akkor kezdhet-

iuk...

- MiOrt bideg a bajnali szel?

- Mer"t egesz ejiel kint uolt.

A pap mtu iavtrban Pr6dik6l, ami-

kor halija, hogy az els6 sorban egyre

hangosabban horkol egY f6rfi. EgY

darabig mondia, mondja, Pt6bitlia
hanger6vei eliensfilyozni a konku-
renci6t, v€gtil megsokallia, €s odasz6l

a mellette ti15 sekrestY6snek:

- €bressze mir fel ezt 
^z 

embert,

nem lehet igy pr€dik61ni!
Mire a sekresty6s visszasz6l:

- En?l? De hisz nem 6n altattam eil

- Hogy biujd'k a kereszteny szuper-

bdst?

..- 
A-men.

Mrr'usrnAws Eu'rENY

El6szor ministrSl egy kisfiir. Utlna
az €desanyia megk6rdezi t61e:

- Na, mil;'en volt?

Erre a kisfiri:

- K6pzeld, an1'u, odajbtthozzAmaz
atya €s azt mondta: ,,Mosd 1e, uram,

bfineimet...", 6s 6n lemostam!

Mr utlnmwr?
Az aPuka elSszctr uiszi a bateues

kisfiat a templomba, aki dllandoait

kdrdezdskod.ik, amint letilnek'

- Apu, mit jelent az a sok szam ott

a falon?
- Azokat az enekeket fogluk enekel'

ni, kisfiam.
Etballgat a barang, jon be a lelk€sz,

a gterek ujra k1rdez:

- Apu, mit ielent az, bog,t mar nem

szdl a barang?

- Hogy kezdddik az istentisztelet,

kisfiam.
A letkesz megt fel a sz6szdkre' a

gterek megint kerdez;

- Apu, a.z mit .ielent, bogyt azon a
bacsin olyan fekete koPenY uan?

- Azt, bog,' 5 a lelkesz, es 6 fog
predikd.lni. ,:.,::...:.

A telkesz feloluas a Biblidbol, azffin
becsukja, lecsatolja a karora.iat es

kiteszi ruaga ele a szdszele karfajara.
A gterek megkerdezi:

- Apu, az mit jelent, bogt kitene

oda a karorajd.t?
Az apo szotnonian,

- \-ent jeletzt az semmit, kisfiam...

Tdrtdnetek

Akorm6nyz6egyikvtazlsasordnbel6petta.\Iesterhez.hogr'tisztelet6t
tegye ndla.

- 1letu ugyei nem hagynak nekem id5t hosszabb ertekez6sekre -
mondra. - Ossze tudnd foglalni a vallls i6nyeg6t n6h6ny mondatban egy

olyan elfoglalt ember szdm6ra, mint pElddul 6n?

-Egyetlen sz6val megmondom Onnek, m6lt6sdgos uram'

- Hihetetlent. Mi az a sz6?

- Csend.

- S hog-an €rheiem ei a csei:de:?

- Elmdlked€ssel.

-Es ha szabad k6rdeznem, mi az eln€kedes?

- Csend. 
*.*)h

- Rettenetesen sziiks6gem van egy kis segits6gre, mdskulonben megbo-

londulok. Egyetlen szobtrban 61unk: a feles6gem, a gyerekeim, meg az ap6-

som 6s any6som. Az idegeink kik6szultek, egymlssal uvolt6zr-lnk. A szo-

bdnk maga a pokol.

- tr4egigered, hogy megte szed, akfumit is mondok neked? - klrdezte a

Mester.

- Esktiszom,' b6rmit megteszek.

-J6l van. HdnY lllatotok van?

-Egy tehentink, egy kecskCnk 6s hat tyiikunk

- 1-lrtsd benn azokat is a szob1ban, ahol laktok. AztAn egy h6t m61va

gyere vissza
A taniwdny megr6mr-i1t' De mivei megig6ne a Mesternek, hogy enge-

delmeskpdik, tr"o1tt" az lllatokat is. Egy het mfilva nyomotultan 6s

sirinkozv a t€rt vissza.
_Iclegroncsvagyok.Akosz!Abiiz|LzajiAz5rults6ghattrtlnvagltrnk

mindannyian

-Menj haza - mondia a Mester -, 6s tedd ki az |llatokat'

Az ember eg6sz irton rohant hazafel€. L,lfsnap oromt6i csi1log6 szemmel

jott vissza.' 
- Mily gyonyoni az €Iett. Az iilatok kint r-am:k. A szobank maga a meny-

nyorsz|g, olyan csendes, tiszta 6's ttrgast'
Antbony de Mello


