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„Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk...”(Lk 2,15b)

Mindannyian jól em  -

lékszünk gyer mekkorunk

meg hitt karácsonyaira,

ami kor a család együtt

készült a Szentestére.

A gyerekek aján  dékot

csomagoltak még az utol-

só pillanatban is, a leg-

kisebbek karácsonyi raj-

zokat készítettek csend-

ben, hogy meg lepjék szü-

leiket. Mikor a fahéjas

és mézessütemények il -

lata be járta az egész há -

zat, és délutánra ez a fe -

nyőgyanta illatával ke -

veredett.

Meghitten és feszült

csendben vártuk a per-

cet, hogy megszólaljon

a kis csengő, melyet csak

Szenteste használtunk...

Felnőttként már ta lán

nem a kézzelfogható aján-

dékokat várjuk ka rácsony

este, mert tudjuk, hogy a

jászol körül együtt töl-

tött percek töb bet érnek
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Ssz Név Helység Összeg

25 Kacher Vilmosné Sajókaza 1000 Ft

26 Vizes Béláné Kazincbarcika 500 Ft

27 Partosfalvi Erzsébet Encs 2000 Ft

28 Holló B. Lászlóné Felsőtelekes 1000 Ft

29 Tóth Ferencné Dövény 1500 Ft

30 Hanzel Árpádné Kazincbarcika 2000 Ft

31 Szabó Viktor Encs 1500 Ft

32 Kladiver Imréné Jászapáti 2000 Ft

33 Császár Mátyásné Ormosbánya 2000 Ft

34 Kovács Andrásné Sajónémeti 2000 Ft

35 Hajnal Lászlóné Felsőtelekes 1000 Ft

36 Berki Józsefné Bánhorváti 500 Ft

37 Jószerencsét úti Szoc. Otthon Kazincbarcika 2000 Ft

38 Mizsei Sándorné Kazincbarcika 5000 Ft

39 Lehota Mihályné Kazincbarcika 2000 Ft

40 Fábián Béla Sajónémeti 1000 Ft

41 Dr. Marczisák Zoltánné Szendrő 2000 Ft

42 Dr. Hódy Imre Putnok 5000 Ft

43 Tábori Józsefné Putnok 1500 Ft

44 Petró Józsefné Kazincbarcika 5000 Ft

45 Veres Albert Kazincbarcika 1000 Ft

46 özv. Konyecsis Ferencné Dövény 1000 Ft

47 Bányai Béla Kazincbarcika 2000 Ft

A Harangszó újság támogatására felajánlott adományok
2011. március 20-tól  2011. november 20-ig.

Nyilvántartási szám: 69.869/96 Kiadó: Római Katolikus Egyházközség Kazincbarcika

Felelős kiadó: Vitális Gábor SDB plébános

Szerkesztő: Czakóné Bulla Magdolna E-mail: cebeem@freemail.hu
Szerkesztőség címe: 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 35. Telefon: 48/512-396

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Rózsa út 12., Telefon: 48/413-032

E-mail: harangszo@vipmail.hu Web:kazincbarcikai-plebania.emecclesia.hu
Készült a Szalézi Kft. kazincbarcikai nyomdájában, 900 példányban

Harangszó
időszaki lap

Ssz Név Helység Összeg

1 Kozma Gyuláné Encs 4000 Ft

2 Dr. Marczisák Zoltánné Szendrő 2000 Ft

3 Dr. Csutor Zsuzsanna Kazincbarcika 2000 Ft

4 Pogonyi Lászlóné Sajógalgóc 1000 Ft

5 Repiczki Istvánné Múcsony 2000 Ft

6 Ladó Lászlóné Budapest 500 Ft

7 Szűcs Lajosné Hejce 3000 Ft

8 Pados Istvánné Bánhorváti 1000 Ft

9 Dr. Dósa Ágnes Kazincbarcika 5000 Ft

10 Tóth Ferencné Kazincbarcika 4000 Ft

11 Fövenyessy Zsuzsa Miskolc 2000 Ft

12 Bojszkó Mihályné Kazincbarcika 1000 Ft

13 Dr. Gazdik Zoltán Kazincbarcika 50000 Ft

14 Dr. Koháry Erzsébet Budapest 10000 Ft

15 Ferencz Lászlóné Kazincbarcika 10000 Ft

16 Magda György Eger 800 Ft

17 Riczu Gézáné Csopak 400 Ft

18 Kiss Margit Pécel 400 Ft

19 Andó Timea Dövény 1000 Ft

20 Smolnicki István Kazincbarcika 2000 Ft

21 Jónyer Gyuláné Berente 1000 Ft

22 Magyar Lajosné Kazincbarcika 2000 Ft

23 Tőzsér Józsefné Kazincbarcika 500 Ft

24 Kun Jánosné Jászberény 400 Ft

Hálásan köszönjük a felajánlott segítséget!
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minden ki mon dott szónál, vagy meg-

lepe tésnél. Ugyanakkor felnőttként

arra is ráérzünk, hogy karácsonykor

nem elég csupán helyet készíteni az

ajándékoknak a fa alatt, mert az

ünnep akkor teljes, ha helyet adunk

Istennek az életünkben.

Az adventi időben karácsonyra

készülődünk és várakozunk. S jól

van ez így. Mindazonáltal mégis

meg kellene tanulnunk nemcsak

Adventet élni karácsonyra készülve,

hanem a karácsonyban megélni az

igazi Adventet, a jelet és biztosíté-

kot egy másik eljövetelre:

„Te, aki várod az Úr megváltá-
sát, örvendezz, mert már elérkezett,
és hamarosan visszatér.”

A gyermek Jézusban meglátni

Krisztust, csak tiszta tekintettel lehet

igazán. Emberi mivoltunk sajnálatos

része, hogy szeretjük lassan-lassan

belopni életünkbe azokat a dolgokat,

amik csak látszólag egyeznek meg

Isten tervével. Ezek a dolgok aztán

las san-lassan megváltoztatják ha la-

dásunk irányát, és akár célt is té -

veszthetünk.

Mikor Krisztus érkezik a mosta-

ni karácsonyunkra, vajon tisztán ta -

lálja-e otthonunkat és lelkünk temp-

lomát? Vagy sok-sok olyan világi

do loggal találkozik, ami egyáltalán

nem odavaló, nem Isten által terve-

zett, hanem csak szívünkbe lopott

aggodalom, félelem és probléma?

Ezen gondolatokkal kívánok ál -

dott karácsonyi ünnepeket, és azt,

hogy otthonainkba költözzön Jézus

szeretete, aki gyermekként érkezve

képes békét és örömet adni minden-

kinek.

Nazianzi Szent Gergely gondola-

tai kísérjenek mindannyiunkat, hogy

a Szent Jászolhoz térdelve meglássuk

a Megváltót, aki emberré lett értünk.

________________________________________________________________ 3

„Fuss együtt a csillaggal, vidd ajándékaid a Mágusokkal, az aranyat, 
a tömjént és a mirhát annak, aki a Király és az Isten, és meghalt teér-
ted. Ő, aki test nélkül volt, testet öltött, az Ige testté lett; Ő, aki látha-
tatlan volt, láthatóvá lett; Ő, aki érinthetetlen volt, érinthetővé vált; 
Ő, aki időt nem ismert, kezdetet öltött; Isten Fia az ember fiává lett, 

Jézus Krisztus tegnap és ma, örökre és a századokért.“

Vitális Gábor SDB
plébános
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„Itt az óra, hogy fölébredjünk
az álomból: üdvösségünk kö ze-
lebb van, mint amikor hí vők let-
tünk. Mú ló ban az éj szaka, a nap-
pal pedig közel. Vessük hát le a
sö tétség tetteit, és öltsük fel a vi -
lá gosság fegy ve reit.” (Róm 13,11-12)

Erősítsétek meg az eler nyedt
ke ze ket, és a ros ka dozó tér de -
ket szilár dít sátok meg! Mond -
játok a csüggedt szí vű ek nek:
„Bátor ság! Ne fél je tek! Néz -
zétek, eljön Is te ne tek! (Iz 35,3-4)

Uram! Te vezettél rá minket, hogy ad ven -
tünk sóvárgás legyen, de ne me nekülés.
Vágyakozás legyen, de ne áb rándozás. 
S vi lágunk mind kétkezi, mind szellemi
épí tését ne ideges türel met lenség, hanem
előre lendítő remény kedés kísérje.

Szabadítónkat várjuk benned, Üd vö zítőn ket és Meg váltónkat. Azt
mond ják meg csak a szavak, amiért közénk jöttél. Nem érezzük
mindig át, hogy szük ségünk van Rád. Ha ránk ne hezedik a
bűntudat, akkor értékeljük Benned, hogy Szaba dítónk vagy!

Uram, ajándékozz meg csendes órákkal,
mert csak a csendben találok magamra.
Te sohasem jöttél lármában és hangos
feltűnésben. Ha közel vagy hozzám,
csend lesz körülöttem. Ha velem vagy,
csend honol lelkemben, s így leszek a
magamé, mert a csenddel a tiéd vagyok.
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Urunk, világszerte fel -
ké szül nek megint vá ro sok
és falvak egyaránt a vá -
rakozásra, a nagy Ven dég
fogadására. Téged vár ni
és fogadni annyit jelent,
mint őrizkedni a rossztól,
a bűntől, virrasztani és a
szeretet tetteiben gaz da -
godni egy életen át.

Kire várunk? Jé zusra,
aki nek jobbján sze retnénk
állni, amikor újra eljön.
A z zal azonban ne várjunk
tovább, hogy ke resztények
legyünk. Még ebben az ad -
ventben kezd jünk hozzá!

Uram! Tarts erősen, hiszen Te vagy a szeretet. Ne engedd, hogy meginogjak,
eltántorodjam, tőled elszakadjak. Te, aki minden titkok Titka vagy! Te, aki biz-
tosabb vagy a legbiztosabbnál. Tarts meg engem magadnak!

Istenünk, Te látod, hogy
néped Urunk születésének
ünnepét kitartóan várja.
Add, kérünk, hogy üd vös -
ségünk örömét átérez zük
és ünnepi könyörgésekkel
mindig örvendező lélekkel
üljük meg. Ezt kérjük Krisz -
tus, a mi Urunk által. Ámen

Csodálatos az, hogy minden csalódás és kétségbeesés ellenére újjászü-
letik a reménység. És hogy az önzés és kegyetlen anyagiasság világában
is fölvillan a szeretet szikrája.

Összeállította: Juhász Imréné
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Advent 1. vasárnapján halljuk az

evangélium üzenetét: Vigyázzatok és
virrasszatok!” (Mk 13,33). 

Az adventi idő kezdetének, elejé-

nek valóban nem lehet más a monda-

nivalója, mint az összeszedettségre

való buzdítás.

Az evangélium üzenete elénk ál lít-

ja azt az embert, aki hosszú útra ké -

szül. A szolgái megkapják a feladatu-

kat: akármi is az, annak hűséges be -

töltésével kell urukat hazavárni, aki-

nek az ér kezését előre nem tudhatják.

Kitartásra van tehát szükség. Nem

vé letlen, hogy az ember gyakran eb ben

lankad el. Az igazi értékekben nem

tart ki, viszont a maga kicsinyes dol-

gaihoz körmeszakadtáig ragaszkodik.

Advent 1. vasárnapján

Amit igazán fontosnak gondolunk,

arra mennyire vigyázunk, mennyire

tudjuk félteni, bebiztosítani, nehogy

„közbejöjjön valami”, ami megzavar-

hatna egy utazást, egy összejövetelt,

egy ki kapcsolódást, keresztülhúzná

dédelgetett terveinket, romba döntené

álmainkat. 

Viszont mintha az Adventet sok-

szor nem ez a fajta „buzgóság” jelle-

mezné.

Nem véletlen, hogy Adventben

legelsőnek ez a figyelmeztetés kell,

hogy el hangozzék, és eljusson szí-

vünkbe. 

Éberségre int, és igazi szeretetre,

amely nem merülhet ki extra ajándé-

kokban, hanem áldozatra kész: ha

álmaink „netovábbja” az Istennel való

találkozás, akkor Érte is meg kell

hoznunk minden áldozatot. Akkor is,

ha emiatt valamitől el kell szakad-

nunk, valamit ki kell dobnunk éle-

tünkből, ami nem odavaló.

Imádkozzuk a szentmisében: „jó -
tettekkel siessünk a közelgő Krisztus
elé.” Advent elején - karácsonyra ké -

szülve - a szilárd elhatározást, a bá -

torságot akarjuk megtanulni.

Andrási Zoltán
káplán

Advent kezdetén…
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Ma advent nyolcadik napja van. Azt

kérdem magamtól: ki vonultam-e a pusz -

tába, hogy épít  sem Isten és a testvérek

kö  zötti kommunikációs autópályát, ame-

lyen vágyaim fognak közlekedni, és ame-

lyen Isten szava fog érkezni? Egyáltalán

le hetséges ez? Vagy talán ez egy el lent-

mondás - a pusztában lévő autó pálya? 

Ha ez csak egy metafora, ami a lát -

hatatlan vi lág ra utal, akkor ki nek van

szük sége akármilyen útra, ami a legke-

vésbé megfelelő helyen ha lad keresztül?

Isten tervei, gondolatai és út jai min-

dig furcsa, új, ismeretlen területeken

keresztül vezetnek, amelyek számunkra

nem kényelmesek. Isten másképpen

akar hozzánk közeledni (közlekedni),

másképpen, mint ahogy azt mi elvár-

nánk. De ez maga Isten!

Advent 2. vasárnapján

Szeretném-e azt az Istent elfogadni,

aki elképzeléseimet teljesíti, vagy egy

olyan menny felé szeretnék haladni,

ame lyet én találtam ki? 

Amikor nem saját elvárásaimat telje-

sítem, amikor csendben maradok, hogy

halljak is valamit, az olyan, mintha si -

vatagban tölteném életem utolsó pilla-

natait víz nélkül, nagy melegben, árnyék

nélkül, ahol tehetetlen, szegény és vak

vagyok.

Erre a kalandos útra csábít engem

egy furcsa, de végső soron vonzó em -

ber, a pusztában élő Keresztelő Szent
János. Ő nem a külsejével, nem finom

étlappal vonz engem, inkább a békével,

ami szavaiból sugárzik: „Aki utánam
jön, hatalmasabb nálam. Arra sem va -
gyok méltó, hogy lehajoljak és megold-
jam saruszíját.”(Mk 1,7). János a pusztában

felfedezte azt, aki hatalmasabb volt nála

- ő Istennek engedelmeskedett.

Kell-e nekem a „nálam hatalma-
sabb”? Amikor gondolatainkban imád-

juk magunkat, akkor csak saját erőnkkel

maradunk, akkor nagyon gyengék va -

gyunk, elvesznénk és vereséget szen-

vednénk. Lám, itt van a Ha talmasabb,

Ő a forrás, Ő látja nyomorúságunkat, és

szeretne meggyógyítani minket.

Isten mindig azon az úton jár, ami

felénk vezet. Szent Péter írja: „Az Úr
nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy né -
melyek késedelmeskedésnek tartják, hogy

A puszta is képes virágzó kertté válni
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türelemmel viseltetik irántatok, mert
nem akarja, hogy va laki is elvesszen,
hanem hogy mindenki bűnbánatot tart-
son.” (2P 3, 9).

A kommunikációs úton álló akadá-

lyok javamra szolgálnak, ezek pl.: a vád

és a zavargás kátyúi, a bűn nek kanyarai,

az elkedvetlenedésnek, a lus taságnak és

a lelki hidegségnek völgyei…

Izajás próféta szavaival: „Minden
völgyet töltsetek fel, minden hegyet és
halmot hordjatok el.” (Iz 40, 4). 

Ke resztelő Szent János Izajás profé-

tára utalva azt is mondta, hogy: „Készít-
sétek az Úr útját, tegyétek egyenessé
ösvényeit!” (Mk 1, 3).

Azok, akik mertek Jánoshoz men ni

Júdea vidékéről és Jeruzsálem la kói kö -

zül, ezek: „megvallották bű nei  ket” (Mk 1, 5). 

Ez lehet az első, de nem az utolsó

lépésed! János többet is megígért azok-

nak, akik a pusztába kivonultak. Azt

mondja, amikor a Hatalmasabb, a Mes-
siás eljön, akkor Ő Szentlélekkel fogja

őket megkeresztelni. Nem kényszerrel,

nem erővel, hanem csakis az Úr Szent-

lelkének köszönhetően életadó kommu-

nikációs művét viszi végbe. A puszta is
képes virágzó kertté válni a Hatalma-
sabb erejének köszönhetően.

Kukuczka Robert
szalézi szerzetes pap

Advent 3. vasárnapján

Századakon keresztül a keresztények-

nél szokás volt, hogy a templom közelé-

ben temették el halottai kat ott, ahol na -

ponta mu tatták be az Eukarisztiát. Ezért

találunk ma is régi templomok közelé-

ben temetőt. Vannak or szágok, ahol ezt

a szép szokást máig is megtartják.

Egyszer egy pap Svájc déli részét

járta be. Amikor elfáradt, megállt egy

kis faluban, ahol a templom körül sok

egyforma méretű és kinézetű fakereszt

állt. Először azt gondolta, hogy ez a

svájci emberek rendkedvelő magatartá-

sának köszönhető.

De amikor közelebb ment, hogy

megnézze a kereszteket, kiderült, hogy

mindegyiken egyforma méretű tábla állt

8 ________________________________________________________________

Az én boldogságom attól függ, hogy ki vagyok

KARÁCSONYKARÁCSONY
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az elhunyt nevével, születési és halálo-

zási dátumával, és volt még rajta egy

fára égetett rajz, mely az esetek többsé-

gében arra utalt, hogy mivel foglalko-

zott az illető, mi volt a szenvedélye.

Volt ott magvető em bert ábrázoló rajz,

vagy olyan, ahol valaki traktoron ült,

vagy ami iskolát, vadászati eszközö ket,

vagy éppen egy há zaspárt ábrázolt.

Amikor a pap a fejfák között sétál-

gatott, pillanatok alatt megismerhette az

itt eltemetett embereket, s mindazt, aho-

gyan életük folyamán embertársaiknak,

felebarátaiknak szolgáltak.

A mai igeliturgia a Jordán folyóhoz

hív bennünket, hogy találkozzunk Ke -

resztelő Szent Jánossal és követőivel. 

Álljunk meg egy kicsit Jánosnál,

akitől makacsul azt kérdezgetik, hogy ő

kicsoda, és hogy mit hirdet magáról?

Vegyük észre, hogy a megadott vá -

laszban János nem beszél saját származá-

sáról, foglalkozásáról és iskoláiról sem.

Ő inkább Jézus Krisztus személye mellé

áll, akit ő maga hittel vár. Csak egy

hangnak nevezi magát. Annak az elő-

hangja, aki utána jön, aki maga a Mes-
siás, a megígért Megváltó.

És bár a hasonló kérdésre, hogy „te
ki vagy?” a modern ember sokat monda -

na saját származásáról, elvégzett is kolái-

ról, tapasztalatáról, ingatlanáról, társa-

dalmi rangjáról, kapcsolatairól, nép sze-

rűségéről, de ha csak egy mondatban

kellene életét összefoglalnia, ak kor kide-

rülne, milyen nehéz is ezt megtennie.

A Svájcban járt pap rácsodálkozott,

hogy egy egyszerű ábra segítségével az

elhunyt életének lényegét rögtön megis-

merhette a sír mellett elhaladó. 

De ennek az egyszerű képnek még

egy má sik fontos jellemzője is volt.

Minden ember táblájának hátterében

egy kereszt állt, ami azt jelentette, hogy

akármivel is foglalkozott az illető, azt

azért tette, mert Krisztus volt élete és

föltámadása.

Mert a keresztény ember több, mint-

ha csak egy jó ember, szakember, hű sé-

ges férj, vagy állampolgár lenne. A ke -
resztény ember Keresztelő Szent János-

hoz hasonlóan Jézus Krisztust hívja meg
saját életébe, aki vezeti és irányítja őt.

• Csakis Krisztus miatt vagyok ké -

pes megérteni életemnek, munkámnak,

si kereimnek és kudarcaimnak lényegét.

• Csakis Jézus Krisztusnak kö szön -

hetően vagyok képes elmondani, hogy

ki is vagyok, és merre tart az életem.

• Csakis így vagyok képes megérte-

ni, hogy egy ember öröme és boldogsá-

ga nem mindig pénztől, gazdag emberek

támaszától, üzlettől és a gyors döntésho-

zatal képességétől függ.

Amikor Keresztelő Szent Jánost kül -

detéséről kérdezték, az volt az egyszerű

válasza, hogy ő csupán egy hang. Más-

fajta hang, mint ami naponta kö rülveszi

az embert. Ő egy olyan hang volt, aki

nem félt vagy szégyenkezett másképp

viselkedni, mint az emberek többsége.

Ő volt az, aki állandóan Jé zus Krisztus

eljövetele miatt szólt és kiáltott.

Az adventi időszak felénél tartva bát -

ran kérdezzük magunktól, vajon mikép-

pen tudnám ábrázolni magamat Jézus

Krisztus előtt? Ettől a vá lasztól függ

valójában örömöm és boldogságom!

Kukuczka Róbert
szalézi szerzetes pap
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ADávid és Mária két különbö-

ző személyiség, két történet, két

út Isten felé, a hit két különböző

megnyilvánulása.

Dávid vágya merész és egyben

vakmerő. Házat építeni Istennek,

aki azonban nem fogadja el azt.

„Te akarsz nekem házat építeni
lakóhelyül?”(2Sám 7,5) Hogyhogy?

Pedig érzelmei és gondolatai jók.

Legalábbis úgy tűnik...

A valóság azonban az, hogy

Dá vid saját tervét akarja megvaló-

sítani, és nem Isten tervének akar

engedelmeskedni.

Házat akar építeni Istennek,

ho lott Isten az, aki hajlékot szeret-

ne készíteni Dávidnak.

Advent 4. vasárnapján

„Há zad és királyságod örökre fenn-
marad színem előtt, és trónod mind-
örökké szilárd marad.”(2Sám 7,16)

Mária nem vár semmi rendkívülit.

Szeretné megőrizni Istennek szentelt

szüzességét.

Férfit nem ismer, a Ma gas ságbeli

ereje borítja be árnyékával, és szent lesz

az, aki tőle születik. „Is ten Fiának fog-
ják őt hívni”(Lk 1,32), aki örökli Dávid

‘házát’ (trónját) és uralkodni fog örök-

ké. Isten pedig - belépve a ‘kis zsidó

szűz’ életébe - szentté teszi azt, ki min-

den szentek anyja lesz. Mária - Isten

szavát életébe fogadva - Isten tervét

szövi életté.

A távolság - ami Dávid és Mária kö -

zött húzódik - nem más, mint tenni vala-

mit Istenért, vagy hagyni, hogy Isten

tegyen mindent értünk és velünk. Ez a

hit legmagasabb és legtisztább foka.

Félretenni egyéni terveinket, még a

legnemesebbeket és legtisztábbakat is,

mégha Isten szent ügyét szeretnék is

előmozdítani. S megengedni életemben,

hogy Isten isten legyen, aki nagy dolgo-

kat tesz értem és megváltásomért.

Ez Advent igazi értelme: hagyni,
hogy Isten készítsen ajándékot Szent
Fiában minden ember számára.

Vitális Gábor SDB
plébános

Az igazi ajándékot Isten készíti

2011okt_harangsz:Layout 1  2011.11.25.  11:25  Page 10



________________________________________________________________ 11

KARÁCSONYKARÁCSONY

ISTEN A CSENDBŐL, A SEMMIBŐLISTEN A CSENDBŐL, A SEMMIBŐL

„Mialatt mély csend borult mindenre, s az éjjel sietős útja közepén tartott,
mindenható Igéd az égből, királyi trónodról ott termett 

a pusztulásra szánt föld közepén.” (Bölcs 18 14sk)

„Mialatt mély csend borult mindenre, s az éjjel sietős útja közepén tartott,
mindenható Igéd az égből, királyi trónodról ott termett 

a pusztulásra szánt föld közepén.” (Bölcs 18 14sk)

________________________________________________________________ 11

Jézus születésével kap-

cso latban idézzük a Böl-

csesség Könyvének ezeket

a so rait. Azt akarják mon-

dani, hogy Isten nagy mű -

vei nem látványosan indul-

nak. Az is meretlenségből

jönnek. Megjelenésük nem

feltűnő, s a ki bontakozás

sem. Csak mi kor már meg-

jelentek a ma guk erejében,

hatalmában, ak kor csodál-

kozik rajtuk a világ. Sok-

szor azok is, akik Isten ere-

jének vonzásában állnak. 

Így volt ez Isten legha-

talmasabb művével: a világ

megváltásával kapcsolatban

is. Az, hogy Isten emberré

lett, hogy egy kisgyermek

alakjában megjelent, olyan

nagy jelentőségű, mint a

világ teremtése. A teremtés

kezdete óta Jézus születésé-

ig nem történt hozzá hason-

lítható nagy esemény. És

mindez rejtetten történt. 

Indult-e bármelyikünk-
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nek az élete olyan alacsonyról, mint

Jé  zusé? Ő az akkori világ egy jelenték-

telen részén, Betlehemben, egy kis vá -

ros szélén istállóban született. Milyen

sokszor hivatkoznak bűnözők arra,

hogy „sanyarú gyermekkorom volt.” 

És Ő megva lósította Isten örök ter-

veit az emberiség megváltására. Meg-

fordította a világ folyását... És mély
csend borult a földre. 

Majd továbbra is ilyen mély csend

övezte. Tevékenysége a nagyvilág szá-

mára maradt. Kósza hírek jutottak el

róla Rómába, Tacitus, a római történet -

író csak zavaros hírek alapján említi

meg személyét. Értesülései igazolatlan

híreken alapulnak és megbízhatatlanok.

De a választott nép számára is rejt-

ve marad. Amikor Nátánaelnek meg-

mondják, hogy megtalálták a Messiást

(Jézus személyében), ő azzal válaszol:

Jöhet valami jó Názáretből?
Személye nyilvános tevékenysége

ellenére is rejtve maradt. Szent Pál írja

a korintusi levélben, hogy Jézust azért

feszítették fel, mert nem ismerték fel

benne a dicsőség Urát. Ha ugyanis fel-

ismerték volna, soha sem feszítették

volna keresztre.  Ezért hirdeti az Egy-

ház liturgiája a döbbenetes igazságot:

„Íme, mint hal meg az igaz, és senki
nem veszi a szívére!”  

De azt akarta, hogy értesüljön ró la a

világ. És ezt megint egy emberi szem-

pontból teljesen alkalmatlan mó don, 

a semmiből indította el: kiválasztott ti -

zenkét apostolt, legnagyobb részt sze-

gény, hatalom nélküli, tanulatlan em be -

reket, és őket küldte, hogy megjelené-

sét hirdessék az egész világnak. 

Tizenkét emberből állt akkor az

Egyház a világ meghódításának gigászi

feladatával, és teljesen reménytelennek

látszott a vállalkozás. Ha a modern tár-

sadalomkutatókat megkérdezték volna

akkor, amikor az Egyház indult, semmi

jövőt nem jósoltak volna neki. 

És mi lett? Ez a tizenkét tanulat-

lan, szegény ember elindította útjára

Is  ten országát a történelemben! 

Ha Jé zus mennybemenetele után

öt ven évvel egy római állami hivatalnok

elindult a Bi ro dalomba, azt állapíthatta

meg, hogy a Földközi-tenger egész me -

dencéjében minden városban ott vannak

Jézus hívei, és mindenhol egységesen

ugyanazt vallják: megjelent a földön
Isten országa. 

Ahogyan Szent Pál a kereszt bot-

rányával kapcsolatban megállapítja:

„Is ten a semminek látszókat választot-
ta ki, hogy a valaminek látszókat meg-
semmisítse.”

Állok tehát a jászol előtt és eltűnő-

döm: innen indult hát a nagy mű, innen

hódította meg Isten a világot! A látszó-

lag semmiből indult, de így tűnik ki

világosan, hogy az Egyházban nem

emberi erő, hanem Isten ereje munkál. 

Erőt veszek innen mostani küzdel-

meimhez: ha megint ilyen semminek

látszik Isten ereje és hatalma, lássam

meg, Isten képes a semmiből világot
teremteni.  

Czakó István
ny. kanonok
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Tanúságot tenni
Szent István, az első vértanú ünnepnapján, december 26-án

Felemelő a karácsonyi hangulat:

fényfüzérek az utcákon, a kerti örök -

zöldeken, az ablakokban. Szépek az

évenként visszatérő karácsonyi éne-

kek, a templom és az otthon karácso-

nyi hangulata. A mindennapok küz-

delmében kiéhezett lelkünk só várogva

fürdik meg mindezekben. Ez annyira

így van, hogy karácsonyból nem elég

egy nap. Az egyház nyolc napon át

ünnepli Jézus Krisztus születését.

Mégis, karácsony másodnapja -

ami  kor Szent István vértanúságát ün -

nepeljük - mintha üzenetében és han-

gulatában nem illene bele eb be az

ünnepkörbe. Az angyalok békeszóza-

tával nehezen egyeztethető össze Ist-

ván ellenségeinek fogcsikorgatása, 

a születés ellentétesnek látszik a ha -

lállal, az öröm a gyásszal. Mélyebb-

ről szemlélve azonban rá döbbenünk,

hogy Szent István ál dozata igazából a

lé nyegre irányítja figyelmünket.

Tegnap Krisztust ünnepeltük, ma

pedig az Ő katonáját; tegnap is meg-

nyílt az ég, hogy földre szálljon az

Isten Fia, ma is megnyílik az ég,

hogy befogadja a hűséges tanú lelkét.

Tegnap Krisztust láttuk a jászolban,

ma is Őt látjuk Istvánnal együtt az

Atya jobbján. Tegnap megcsodáltuk

Jézust, aki a Szentlélek erejéből

fogant, ma pedig megcsodáljuk azt a

férfiút, aki a Szentlélekkel el telve,

megvallotta az Üdvözítőt. Tegnap is a

mennyei Atya szeretetét cso dáltuk

Szent Fia megtestesülésében, ma

ugyanez a szeretet ragad magával

minket István „megistenülését” látva.

Ahogyan a szülőknek egy csecse-

mőt nem elég szemlélni, hanem fel-

adataik vannak vele szemben, így az

is teni Kisdedre sem elég csupán el  -

érzékenyülve gondolni, hanem köte-

lezettségeink vannak, amelyek ke -

resztény vol tunk ból fakadnak. Ezt a

mai evangéliumban Jé zus így fo gal-

mazza meg: 

István egyike volt a jeruzsálemi ke resztény közösség első hét diakónu-
sának, akiket a hívők Kr. u. 36-ban az apostolok segédeivé választot-
tak. A je ruzsálemi görög nyelvű zsinagóga elöljárói a szanhedrin elé
állították, és amikor itt is nyíltan hirdette Jézus istenségét, a csőcselék
megrohanta, kihurcolta a városból és agyonkövezte. A kapu, amelyen
végső útjára indult, Jeruzsálemben ma is az István-kapu nevet viseli.
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Szent István vértanú

„Miattam hely-
tartók és királyok
elé hur colnak, hogy
ta nú ságot te gyetek
előt tük és a po gá-
nyok előtt.”

Ta nú sá got tenni,

a Krisz tust követő

elengedhetetlen kö -

telezettsége.

Szent István ma-

radéktalanul eleget

tett en nek a fel adat-

nak, élete árán is

ta núságot tett Krisz-

tusról. Az ér te vég -

zett szolgálatért a

nép ítélőszéke elé

hurcolták - ugyanis

élete és tevékenysé-

ge na gyon szembe-

ötlő volt. „A bölcses-
séggel és a lé lekkel
szem ben, amellyel
be  szélt, nem tudtak
szembeszállni.” „Ke -
gyelemmel és erő -
vel” mutatott rá Is -

ten jelenlétére. 

Igazából tökéle-

tes Krisztus követő-

ként nem számítha-

tott más sorsra - mint

az isteni Kisdednek

is -, visszautasítás-

ban volt ré sze. 
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Jézus is földre száll takor vonzotta

a pász torokat, a bölcseket. Megérkezé-

se azonban már fellobbantotta He ró -

des gyilkos haragját, és az életére tört. 

Szent Istvánt is sokan követték,

so  kan hittek szavára, de ellenzői erő-

szakkal léptek fel ellene, és megkö-

vezték. Halálában is az égre te kintett

- mint be idegződött mozdulat -, mert

felülről várt erőt ahhoz, hogy Krisz-

tushoz ha sonlóan el mond hassa az

imát: „Atyám, ne ródd fel nekik bű nül,
mert nem tudják, mit cselekszenek.”

Keresztény életünk, a Krisztushoz

való tartozásunk bennünket is tanú-

ságtevő életre kötelez. Biztosak le -

hetünk abban, hogy az István halálá-

ban megmutatkozó erő és szeretet

hozzájárult Saul megtéréséhez is. 

Bár Saul itt még helyesli István

meg kövezését, lelke mélyén már most

elindulhatott az a folyamat, amely a

da maszkuszi úton teljes át alakulását

eredményezte.

De kérdezzük meg ma gunktól is,

vajon nem vagyunk-e gyávák és erőt-

lenek, amikor hitünkről kellene tanú-

ságot tennünk, és felebarátainkat kel-

lene közelebb vinnünk Jézushoz és az

ő Egyházához?

Most - karácsonykor - mi is többet

szemléltük az égieket, remélhetőleg a

mi lelkünkben is gyökeret vert egy-

egy kegyelem, isteni ajándék, amely

lelki erővel tölt el, jó elhatározásokat

szül, tökéletesebb Krisztus-követésre

buzdít. Az a tény, ha egy kicsit is job-

bakká lettünk, mások számára jel

lesz, mások is buzdulnak általunk. 

Lesznek azonban olyanok is, akik-

nél nem találunk megértésre. Lehet,

hogy közvetlen környezetünk sem

támogat a jóért folytatott küzdel-

münkben. Akár rosszindulattal is aka-

dályozhatnak, vagy a megszólások, a

rágalmak ítélőszéke elé hurcolnak.

Ha ezernyi akadályt is kell le küzde-

nünk akár önmagunkban, akár má -

sokban, a karácsony ke gyelme Krisz-

tus-követésre kötelez.

Erővel van tele ez a Kisded, így

száll szembe mindnyájunkkal. Ha en -

ged jük, hogy győzzön, akkor lesz

igazi karácsony! Áldott légy, te Kis-

ded! Minden lélek a világon egyszer-

re föllélegzik, fölujjong a Te lá tásodra.

Arra a tudatra, hogy itt vagy velünk. 

Boldog, szent karácsonyt kívánok

minden Istenben hívő testvéremnek, 

s minden kedves olvasónak. Egyszer-

re eldőlt a sötétség és a világosság

har ca, hiszen hosszabbodni kezdenek

a nappalok, és fogy a sö tétség.

Bár nem lesz mindig karácsonyi

ének, nem fognak mindig angyalok

glóriázni, de nekünk akkor is halad-

nunk kell a Krisztus által mutatott he -

lyes úton, s minden körülmények kö -

zött vállalnunk kell Krisztus kö veté-

sét, és a Róla való tanúságtételt, mint

ahogy ezt Szent István vértanú tette.

Kalóczkai Gábor
rudabányai plébános
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HIT ÉS HÍD 
„A hit magasabb rendű az értelemnél”

Keresem a megfelelő szavakat, hogy hely-

re tegyem magamban a za vart, amelyet egy-

házközségünk plébános-váltása okozott. Gon-

dolataimra a választ Dr. Ternyák Csaba érsek

úrtól kaptam meg. Derűs mosolya megnyug-

tatott. Ő is elmondta kétségeit, megvilágoso-

dásának rejtélyét… 

Földi világunk örökérvényű változása

magával hozza, hogy a megszokott dolgokat

magától értetődő törvénnyé alakítsuk ma -

gunkban, és ne hezebben fogadjuk el az újat.

2011. augusztus 14-én új plébánosunk

beiktatási szentmiséjén a „híd és hit” szavak

jelentése olyan bizonyossággal erősíthette

meg a templomot zsúfolásig megtöltő vendé-

geket, híveket, amely feledhetetlenné tette

ezen ünnepi eseményt. 

A templom Isten háza, ahol otthon érez-

hetjük magunkat. Így van ezzel érsek úr is,

aki mostanában a gyakori ün nepi események

kapcsán gyakran jár Kazinc-

barcikára. Ez a mostani alka-

lom is nagy jelentőséggel bírt.

A városban óvo da, általános

iskola és középiskola került

egyházi fenntartásba. A Ságvá-

ri Endre Gimnázium augusztus

30-a óta a Szalézi Szent Fe renc
nevet viseli.

Az Egri Egyházmegye jó -

vá hagyásával P. Manjoraan

Si mon tartományfőnök P. Vi -
tális Gábor tartományi viká-
riust nevezte ki a kazincbarci-

kai, berentei, bánhorváti, dé -

destapolcsányi, sajókazai, sajó -

galgóci egyházközségek plébá-

nosává. 

Mivel a templom székein

ajándék-ízelítőt kaptunk a Ma -
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Uram – 
ha megadtad a hit, a remény, 

a szeretet ajándékát, 
akkor mit kérjek még? 

gyar Szalézi Tartomány lapjaiból, már

nem hatott újdonságként, hogy ezen 

a napon itt olyan plébánosi beiktatás-

ra ke rült sor, amilyen még nem volt

városunkban. Új plébánosunkat meg-

pillanthattuk a kis sza lézi lapban is,

ahol mosolyogva többedmagával te -

kintett ránk.

Érsek úrtól hallhattuk, hogy az

igazi keresztény ember nem a bőr szí-

nével, a szem sugarával méri a hitet,

hanem Jézus keresztjével, ami a föld

és ég felé irányul. Két oldala a kinyúj-

tott szeretet, amellyel átöleli az egész

emberiséget.

Érsek úr nagy tisztelettel beszélt

Iváncsy Balázs plébános úrról is. Mint

volt osztálytársa, jól tudja, szíve egy

darabkáját hagyta itt Kazincbarcikán,

ebben a templomban, aminek építése

nevéhez fűződik. Szerette ezt a várost,

a híveket, de tudta, most máshol van

rá szükség. 

Paphiány lévén meg kell köszön-

nünk a Szentlélek közreműködését,

hogy egy fiatal szalézi pap ve hette át

ezt a gyönyörű új templomot és a

hozzá tartozó plébániákat.

Vitális Gábor atya nem oly messzi-

ről érkezett hozzánk, hiszen itt nőtt fel

Borsodnádasdon, ahonnan a szülők és

hozzátartozói is eljöttek ezen beiktatá-

si szentmisére. 

A plébánosi eskü szövege olyan

hivatásról tett tanúságot, aminek meg-

tartása kemény, határozott cél lal a

keresztényi élet karizmáit gyümölcsöz-

teti az egyház és a hívek számára.

Újonnan kinevezett plébánosunk

ha tározott hangon ismételte Dr. Ter-

nyák Csaba egri érsek eskü-szavait,

amely után köszönetet mondott Isten-

nek és mindazoknak, akik idáig segí-

tették.

Az eskü szövegéből külön kiemel-

te azt a részt, ahol nemcsak a temp-

lom és a plébánia áll mindig nyitva a

hívek számára, hanem ő maga is éjjel-

nappal támogatja mindazokat, akik

bármilyen téren hozzá fordulnak. Meg-

tesz minden tőle telhetőt annak érde-

kében, hogy a hitélet növekedjen, fia-

talok, idősek otthon érezzék magukat

ebben a templomban, ebben a város-

ban, és ebben az egyházközségben.

A jelmondat: hit és híd. Csupán két

szó, ám jelentése mögött annyi minden

húzódik. Erős hittel olyan híddá válhat

új plébánosunk, amelyen fiatalok és

idősek egyaránt áthaladhatnak.

Isten áldását kérjük életére és mun -

kájára. Mosolya ne apadjon ki, mindig

legyen hű kísérője, segítője, hogy erős

hitével mindannyiunk lelkipásztora le -

hessen. A változások idejében is bát-

ran fogjuk meg új pásztorunk és egy-

más kezét, hogy a Szentlélek ereje

áthassa lelkünket, és megértsük a féle-

lem nélküli új reményt. „Bátorság
nélkül néma marad az örömhír” 

Z. Farkas Erzsébet 
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ből nőnek, és nem az eső öntözi őket,

hanem táptalajuk a lélek, az életet adó

esőcseppek pedig a könnyek, melyek

néha fájdalomból, néha örömből, néha

pedig hálából fakadnak. 

Miért is rögzült bennem ennyire az

ok tó berhez párosítva a rózsafüzér imád-

ságának neve? Ennek megértése végett

vissza kell mennem az időben. Ahogy

telnek-múlnak az évek, egyre hosszabb

ez az utazás. 

Számomra az ismerkedés a rózsafü-

zérrel kicsi gyermekkoromban kezdő-

dött, nagyanyám félhomályos, gyertya-

lángos szobájában. Írni és olvasni még

nem tudtam, de imádkozni már megta-

nított anyánk. Minden este és reggel

együtt imádkoztunk, mígnem elérkezett

az a bizonyos október.

Nagyanyánk behívott minket (anyán-

kat, az öcsémet és engem) a szobájába,

ahol körbeültük a kisasztalt, amin egy

feszület volt, és egy gyertya égett. Ke -

zünkbe furcsa láncot kaptunk, amit ér -

dekes módon kellett szorongatni. És

akkor hirtelen elkezdtük. 

Az imákat mindet ismertem, el mond-

tuk a Hitvallást, a Miatyánkot, aztán pe -

dig Üdvözlégyek sokasága következett.

És nagyanyánk csak mondta és mondta,

néha érdekes, általa csak titoknak neve-

zett mondatot illesztve a közepébe.

Október. Évről-évre elérkezik.

Em lék szem egy nagyon egyszerű,

min den drága kelléket nélkülöző,

de az elmét annál inkább pallé -

rozó játékra. Valaki mondott egy

szót, a következő pedig kimondta

az első dolgot, ami arról eszébe

jutott. 

Valahányszor az életben meg-

hallom az október hónap nevét,

vagy bárhová le kell írnom egy

dá tum miatt, akaratlanul is belém

hasít a szeretett és nemzedékek áll -

hatatos imájával megszentelt szó:

„rózsafüzér”. 

Egy virágból font koszorú,

melynek virágai nem hasonlítha-

tók a föld legszebb rózsáihoz sem,

hiszen ezek a rózsák nem a föld-
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Nehezen kaptam el a ritmust. Nem

értettem az egészet, hiszen ez annyi-

ra más volt, annyira különbözött

mindentől, amit eddig imádságnak

hívtunk. És csak mondtuk, nem értet-

tem, miért kell ennyiszer elismételni

valamit a Jóistennek, vagy a Szűz -

anyának.

Aztán egyszer csak vége lett.

Kaptunk egy-egy szőlőcukrot és csó-

kot nagyanyánktól, és mehettünk

aludni. Másnap aztán kezdődött min-

den elölről.

Ahogy teltek-múltak a napok, egy -

re vártam az estét. Vártam ezt a külö-

nös félórát, amikor minden megszű-

nik az ember körül. A gyertya szépen

lángol, hallgatjuk nagyanyánk min-

dig ugyanolyan hangszínét, aztán

egyszer csak mindnyájan bekapcso-

lódtunk a „titok” után, és folytattuk

együtt.

Titok? Nem is értettem, miért ti -

tok. Hiszen én már akkor is tudtam,

hogy feltámadt, hogy a mennybe

ment, hogy küldött hozzánk Szent-

lelket, hisz Pünkösdkor volt a falu-

ban a búcsú, és azt is tudtam, hogy a

Szűzanya a mennyben van és koronát

is visel, mert láttam a szentképen.

Sőt azt is tudtam, hogy Jézus ér -

tem sokat szenvedett, vérrel verítéke-

zett, megostorozták, láttam a fe jén a

töviskoronát, a hátán cipelni a ke -

resztet, és feszülni az előbb még csak

cipelt kereszten. Hisz oly sokszor

bámultam ezeket a képeket a temp-

lom falán nagyböjtben, keresztutat

járva.

Jó volt nagyon. Hirtelen elkezd-

tem kicsi gyerekként élvezni és sze-

retni az Egyház évszázados imáját.

A szent monotonitás egyszerre volt

hitvallás, imádság, hittanóra és há -

rom generációs családi este. Nagyon

szép volt.

Ma már tudom, hogy a „titkok”

hitünk titkai. Tudom, hogy hogyan

alakult ki a rózsafüzér. Tudom, hogy

minden egyházközségben vannak tár-

sulatok, de nekem ma is ugyanaz

maradt a rózsafüzér. Családos lelki

együttlét azokkal, akik ugyanazt hisz-

szük és valljuk. 

Idén is volt október. Idén is idő-

utazásban volt részem. Idén is ugyan-

azt a gyertyát láttam égni a templom-

ban nagyanyám szobájából… Hogy

került oda? Nem tudom. Megint sző-

lőcukor ízét éreztem a számban, és

megint ugyanaz a boldogság járt át,

mint akkoriban.

Mária gyermeke vagyok a nagy

családommal együtt, akikkel közö-

sen imádkoztuk idén is a rózsafüzért.

Nem három, hanem sok-sok generá-

ció. Nem négyen, hanem sok tíz-,

százezren, vagy millióan.

Október volt. Ezek a gondolatok

jártak át, befejezve az Úr 2011. évé-

nek október havát. Üdvöz légy érte

Mária, most és örök időkön át!

Lipcsák János
mezőkövesdi káplán
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A reggelek és esték hűvösek, de nap-

közben élvezzük a késő őszi napsütést.

A temetőben nap mint nap több a láto-

gató. A hozzátartozók rendezgetik a

sírokat, körülsöprik, virágokkal díszítik.

Az élő virágokat szeretem. Nem baj,

ha lefagy, ha elhervad. Elmúlik az is,

mint földi életünk... Ilyenkor a temető

ünneplőbe öltözik. Ünneplünk és emlé-

kezünk a már örökre elköltözött szeret-

teinkre. Értük szállnak imáink, értük

gyújtunk gyertyát, mécsest a sírokon.

Mióta rendszeresen járok a teme tő-

be, egyre több az ismerős név a sírokon.

Rokonok, barátok, kollégák, régi isme-

rősök. Ki élete delén, ki később, ki a

„szép kort élt meg” időszakban távozott

közülünk. A testük itt porlad, ide járunk

hozzájuk emlékezni.

A lelkük eltávozott. Átkerült egy má -

sik világba. De kié hová?... Csak sejtése-

ink lehetnek, és bizakodhatunk. 

„Atyám házában sok hely van, ha
nem így volna, megmondtam volna nek -
tek. Azért me gyek el, hogy helyet ké -
szítsek nektek.” mondja Jézus. Ezt jó

tudni, és biza ko dással tölt el.

Hol is lehetnének az enyéim, ha nem

Mindenszentek
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ott, az Atya házában! A férjem, aki a

betegek szentségével indult a nagy útra,

vagy szüleim, akik csak a szépre, jóra,

az Isten- és emberszeretetre tanítottak.

Vagy drága jó anyósom, aki is meret -

ségünk 30 éve alatt sosem bántott volna

meg. De eszembe jut a nagybátyám is,

akinek a ravatalon is mosoly volt az

arcán. Hát hol lehetne másutt?

Az egyik volt főnököm is, aki a

másokért való tettre, a másokért való

élésre tanított, biztosan ott ül ő is az

Atya jobbján. Kollégák, ismerősök, akik

mosolyogva vitték mindennapi ke reszt -

jüket, és még az én nehézségeim cipe -

lésébe is besegítettek.

Családunk idős barátja, aki a szer ze -

tesrendek feloszlatása után is az egy -

szer letett fogadalma szerint élte nem

könnyű mindennapjait. Akihez bár mi -

lyen lehetetlen időpontban is mehettünk,

és mindig úgy fogadott, mintha az eltelt

időszak óta csak ránk várna.

És az atyák, akikkel az élet hosszabb-

rövidebb időre összehozott. Laci atya,

akinél elsőáldozó voltam, őt az elmúlt

évben temettük. István atya, aki önálló

életem első lépéseit terelgette. Zoltán

atya, aki pappá szentelésének első év -

fordulóját sem élte meg. És Józsi atya -

cursillos barátom -, akit fél évig tartó

nehéz keresztút után hívta haza a Te -

rem tő... És sokan mások is, akik nem

tűntek ki nagy dolgokkal, csak szentül

élték az életüket.

Én rájuk is emlékezem Min den -

szen tek napján. Kérem közbenjárásukat,

hogy egyszer én is ott lehessek majd

közöttük.
Mihaleczkuné Etelka

Beszél a kő

A temető sírkövei
némán is tudnak szólani.
Lehet míves, vagy egyszerű,
belőle jön nyugodt derű.

Ha ráhull egy őszi levél,
az enyészetről így beszél:
A körforgás nem múlik el,
velünk együtt élet leszel.

Amint az ember elpihen,
e világnak már idegen,
de lelke lát, érez és hall.
Azt kapja meg, amit akart

követni. Nézd! Csalóka fény,
ha más a tett és más a tény.
Neve marad kopott betű,
ám ha tündöklő érdemű,

ezernyi szív-virág terem,
halálon túli sejtelem,
valóság az, amit hagyott.
Elrejtve most is itt ragyog.

Ezer sírkő hosszan beszél,
s múltunk a földből visszatér.

Farkas Eleonóra.
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Krisztus királyi méltóságá-
nak a XX. századig nem volt
külön ünnepe. XIII. Leó pápa
az 1900-as jubileumi év alkal-
mából a XX. század királyának
hirdette ki a Megváltót, ezzel
előkészítette a Krisztus Király
ün nepet. 

Akkor világszerte mindenütt,
a legmagasabb hegyek ormán,
il letve ma gaslatokon kereszte-
ket és Krisztus-szobrokat állí-
tottak föl a Meg váltó emlékeze-
tére, közöttük a hí res Béke-
Krisztus szobrot az An dok egyik
legmagasabb csúcsán. 

Krisztus Király ünnepére

Az I. világháború után XI. Pius pá pa
a Niceai Zsinat 1600. évfordulóján,
1925-ben szentévet hirdetett, mely nek
mottója: „Krisztus bé kéje ural kodjék
Krisztus országában!”

A szentév vé gén, december 11-én
rendelte el a pá pa a Quas primas encikli-
kával Krisztus Ki  rály vasárnapjának
ünnepét. 

A pápa elhatározásának háttere, hogy
az egyre erősödő ateista kommunizmus
és a szekularizmus esz méiben a Krisztus-
tól és az Egyháztól való elfordulás veszé-
lyét látta meg. Jól tud ta, hogy az emberi-
ségre különös súllyal nehezedő nyomorú-
ságnak oka vol taképpen a népek elpárto-
lása Krisztustól. Ezért az elpogányosodó
korban, a hamis szabadosság lázongásai
között az Egyház tagjait Krisztus főségé-
nek elismerésére hívta. 

Krisztus királyi méltóságának ün nep-
lésével a népek, családok, személyek bé -
kéjének Urát állította a hívek közé, hang -
súlyozva, hogy Krisztus a meg testesülés-
sel és a megváltó halállal szerezte király-
ságát a világ üdvösségére.

Az ünnep alapgondolatával az Új szö-
vetségi Szentírás számos helyén ta lálko-
zunk (Lk 1,32-33; Mt 24,31-40; Mt 28,18; Jel 1,5; Jel 19,16; Zsid 1,2;

1Kor 15,25), így pl. Jézus és Pi látus párbe-
szédekor János evangé liumában. Pilátus
kér désére, hogy va lóban király-e Jé zus,
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ő ezt válaszolja: „Az én országom
nem ebből a világból való.”(Jn 18,36)

A golgotai jelenet elgondolkodtat

minket: „A nép bámészkodva állt
ott, a főemberek pedig így gúnyolták
őt: „Másokat megmentett, mentse
meg most magát, ha ő a Krisztus,
az Isten választottja!“ A katonák is
gúnyolták őt. Odamentek, ecettel kí -
nálták, és azt mondták: „Ha te vagy
a zsidók királya, szabadítsd meg
magadat!“ Felirat is volt fölötte:
„Ez a zsidók királya.“ A megfeszített
gonosztevők közül az egyik szidal-
mazta: „Nem a Krisztus vagy te?
Szabadítsd hát meg magad, és min-
ket is!“ De a másik megrótta ezekkel
a szavakkal: „Nem félsz Istentől?
Hiszen te is ugyanazt a büntetést
szenveded! Mi ugyan jogosan, mert
tetteink méltó büntetését vesszük, de
ez itt semmi rosszat sem csele ke -
dett.“ Aztán így szólt: „Jézus, em lé -
kezz meg rólam, mikor eljössz orszá-
godba.“ Ő azt felelte neki: „Bizony,
mondom neked: még ma velem le -
szel a paradicsomban!“ (Lk 23,35-43)

Fönséges jelenet! Krisztus Király

ünnepén, amikor Isten Fiának az

egész világegyetemre és történelem-

re kiterjedő, ma is jelenvaló egyete-

mes uralmát ünnepeljük, nyilvánva-

lóvá lesz, hogy nincs más név a föl-

dön, melyben üdvösségünk lehetne,

csak Jézus áldott neve.

A filippiekhez írt levélben idé-

zett himnusz a feltámadás által meg-

dicsőült Krisztus méltóságát a ki -

rály-koronázás mozzanataival írja le:

„Ugyanazt az érzést ápoljátok ma -
gatokban, amely Krisztus Jézusban
is megvolt, aki isteni mivoltában
nem tartotta Istennel való egyenlő-
ségét olyan dolognak, amelyhez mint
zsákmányhoz ragaszkodnia kell, ha -
nem kiüresítette önmagát, szolgai
alakot vett fel, és hasonló lett az
emberekhez, külsejét tekintve úgy
je lent meg, mint egy ember. Meg-
alázta magát, engedelmes lett a ha -
lálig, mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Is ten felmagasztalta őt, és
olyan nevet adott neki, amely min-
den más név fölött van, hogy Jézus
nevére hajoljon meg minden térd 
az égben, a földön és az alvi lág -
ban, és minden nyelv vallja, hogy
„Jézus Krisztus az Úr!“ az Atyais-
ten dicsőségére. (Fil 2,5-11)

Uralmát nem erőszakkal akarja

megvalósítani, hanem szeretetteljes

vonzásával, hogy szabad akarattal

ismerjük el felszabadító uralmát. 

Krisztus királysága más, mint a

föl di hatalomé, mert országa nem

eb ből a világból való. Éppen ezért Ő

nem hatalommal igáz le, hanem sze-

retetével vonz magához sokakat. 

• Krisztus a szolgálat királya:

szolgákat nem akart, szolgálni Ő

akart. 

• Krisztus az egyszerűség kirá-

lya: hintója sosem volt, mindig csak

gyalogolt. 
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• Krisztus a szeretet, a szívek ki -

rálya: mindenkit szeretett, senkit

meg nem vetett.

„Hallgasd a csend szavát. / Meg-
hallod hívását. / Ő soha nem hagy
el, / Szólj csak, és átölel. / Tán észre
sem veszed, / Úgy fogja két kezed.”

„Hiszek Jézus szentséges szívé-
ben / És mindent átölelő nagy szere-
tetében. / Hiszek a lelkeknek szent
közösségében, / Hiszek a szeretet
végső győzelmében.” - vallotta Pro-

hászka Ottokár püspök. Krisztus

egye temes uralma szeretetben áll

fenn – hirdeti Szent Pál apostol is. 

Szeretetből teremtette a világot.

Szeretetből testesült meg. Szere tet -

ből halt meg és támadt fel. Uralmá-

ról gyönyörűen hirdeti az ünne pi

pre fáció: „Regnum veritatis et vi tae”
az igazság és az élet uralma, „Reg-
num sanctitatis et gratiae” a szent-
ség és a kegyelem uralma, „Regnum
amoris, iustitiae et pacis” a szeretet,
az igazságosság és a béke uralma!

„Krisztusról mint királyról a li -
turgikus év folyamán többször meg-
emlékezünk, ez az ünnep azonban
más, hiszen nemcsak kiemeli Krisz-
tusnak a világmindenségre kiterjedő
hatalmát, ha nem az egyházi év végén
előremutat a történelem végső, nagy
napja felé, mikor mint Úr, s Király
jön majd el megítélni mindeneket“ –

írta az ünnepről Somfai Elemér.

Krisztus királysága, mely látha-

tatlanul állandóan megvalósul az ő

híveiben („Isten országa bennetek
van” Lk 17,21) az idők végén láthatóan

is megjelenik, és az emberiség törté-

nelmi útját teljessé teszi, annak ér -

tel met ad. 

Isten úgy akarta, hogy Krisztus

fősége és uralma a történelem vé -

gén nyilvánuljon ki világosan. Az

idők végén di csőségben és fényben,

Királyként érkezik az utolsó ítéletre,

amelyen Ő lesz a Bíró, aki mindent

összefoglal és átad az Atyának. (Ezt

jelképezi, hogy a II. Vatikáni Zsinat

után Krisztus király ünnepe lett az

egyházi év jelképes vége.)

Amikor felcsendül a „Christus
vincit, Christus regnat, Christus im -
pe rat!”, akkor mi is úgy köszöntsük

Jé zust az Egyházzal, mint virágva-

sárnapon a jeruzsálemi tömegek tet-

ték. Boldog örömmel menjünk eléje,

mert mindig velünk van a liturgiá-

ban, emberközelben van az Egyház-

ban, velünk járja életutunkat, eligazí-

tást nyújt, és ha életünk során bo -

nyolult útkereszteződésekhez érünk,

Ő lesz útjelzőnk az örökkévalóság

felé a harmadik évezredben is. 

Higgyünk Isten szavában és ígé-

retében, higgyünk a szeretet végső

győzelmében, hiszen: Krisztus győz,
Krisztus uralkodik, Krisztus paran-
csol. Krisztus minden rossztól megol -
talmazza övéit, mert Ő ilyen király! 

Árvai Zoltán
vizsolyi plébános
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A Miskolci Szimfonikus Zenekar és a németországi Aschaffenburgból ide-
látogató Oratorienchor Aschaffenburg vegyeskar adott hangversenyt a Szent
Család templomban.

Ezen a napon került sor a Szent Család templom újonnan elkészült szabad-
téri stációinak felszentelésére. A felszentelést Bíró Antal ferences atya végezte,
aki Erdélyből érkezett hozzánk.

Május 4. – Kórházkápolna.

A kazincbarcikai kórházban ká polna létesült, védőszentje: Boldog II. János
Pál pápa. A kápolnát Dr. Ternyák Csaba egri érsek szentelte fel, aki a boldog
pápa ereklyéjével is megajándékozta egyházközségünket.

A cserkészek Cserkésznapot tartottak a plébánia udvarán. Ünnepélyes cser-
készfogadalom-tételre is sor került ezen a napon.

Az ünnepi szentmise keretében 18 gyermek járult első szentáldozáshoz 
a Szent Család templomban.

Az egyházközség és a Karitász csoport
Családi napot szervezett az Avilai Szent
Teréz templomban és a templomkertben.

A nap reggel 9-kor szentmisével kez-
dődött, melyet Iváncsy Balázs plébános úr
a családokért ajánlott fel. A szentmise
után a trianoni év fordulóról Ölveczki
László tanár úr színvonalas műsorával
emlékeztünk meg. A zsíroskenyér reggeli

Hat hónapon átívelő eseménykalauz
Fontosabb történések egyházközségünkben - húsvétot követően

Április 28. - Hangverseny

Április 29. - Szabadtéri stációképek felszentelése

Május 4. – Kórházkápolna

Május 14. – Cserkésznap

Május 22. - Elsőáldozás

Június 4. - Családi nap
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Ezen a napon Krisztus titok-
zatos testét és vérét, az Eucha-
risztiát ünnepeljük. IV. Orbán
pápa tette kötelező ünneppé
1264-ben. Eredetileg pünkösd
után a tizedik napra, csütörtökre
esik, de nálunk a pünkösd utáni
második vasárnapon tartjuk.

A fél 11-es szentmisén a
Szent Család templomban Mis-
quuita Claudius szalézi atya tar-
totta új miséjét. Szentmise után
a hagyományhoz híven körme-

után kézműves foglalkozást tartottunk. Lehetőség nyílt vérnyomásmérésre,
valamint a szak em berek neveléssel és helyes életmóddal kapcsolatos tanácsok-
kal várták az érdeklődőket.

Déli 12 órára elkészült a fi nom gulyás. Jelenlétével megtisztelt bennünket
városunk polgármestere és alpolgármestere kedves családjával együtt. 

3 órára megérkezett Berkes László atya is Miskolcról, aki előadást tartott 
a családokról, a család fontosságáról, a család szerepéről. A nap záróprogramja
a Borsod Néptáncegyüttes mű sora volt. 

Június 28. - Szalonnasütés (a Nyug díjas Klub szervezésében)

Június 26. - Úrnapja

Szinte már hagyománynak
számít, és mindig nagy sikere
van a közös szalonnasütésnek. 

Nem indult jól az időjárás,
egész nap borongós volt az idő,
3-4 óra felé megjött az eső. De
a szentmise végére még a nap
is kisütött, és lehetett készíteni
a nyársakat. A rossz idő ellené-
re is voltunk vagy huszonöten.
Nagyon jó hangulatban telt el
az este, még közös nótázásra is
sor került.

netben hordozták körül az Oltáriszentséget,
és előtte az ebben az évben elsőáldozó gyer-
mekek virágszirmokat szórtak.
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52 hittanos gyermek ez évben is a
plébánián szervezett napközis tábor-
ban tölthette a vakáció első két hetét.
A gyerekek többsége már jól ismerte
egymást, hiszen sokadik éve itt tölthe-
tik a szünidő első napjait. Az „újak” is
hamar beilleszkedtek a közösségbe. 

Mindennap szentmisével kezdtük a
napot. Mivel csak „magunk között”
voltunk, így bátrabban mentek azok is
ministrálni, akik eddig ezt még nem
tették meg. Kántorunk és családja ve -
zetésével az énekek vidáman szálltak
az ég felé.

Reggeli után változatos programo-
kon vettünk részt. Számháborúztunk 
a temető feletti erdőben, strandoltunk,
lovagoltunk, a gyerekek sportvetélke-

dőn mérhették össze ügyességüket. 
A Városi Tűzoltóság jóvoltából az
egyik délután óriási habparti volt a
plé bánia udvarán. Két alkalommal ren-
deztünk bibliai játékokat, ahol a gye-
rekek a kiválasztott szentírási történet-
hez kreatívan beöltöztek, és eljátszot-
ták az eseményt.

Talán a legnagyobb élményt a bu -
dapesti kirándulás jelentette. Az Orczy
Kalandparkban a gyerekek megfelelő
biztonsági felszerelésekkel kipróbál-
hatták teljesítőképességüket. Aznap
délután a Rezső téri templomban vol-
tunk szentmisén, ahol az ottani atya
nagy lelkesedéssel mutatta meg ne -
künk a gyönyörű templomot.

Mivel a tábor ideje alatt volt a
templomban a 24 órás szentségimádás,
mi is részt vettünk azon saját éneke-
inkkel, imáinkkal, könyörgéseinkkel,
há laadásunkkal.

Az egyik délután a templomkert-
ben végeztük a gyermekek keresztút-
ját. A tábor zárónapja Jézus Szíve
főünnepre esett, így délután a Jézus
Szíve litániával köszöntük meg a két
hét kegyelmeit, adományait.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, is -
mét helyszínt adott a Szent Család
templom a rangos fesztivál egyik ren-
dezvényének: a budapesti kötődésű
rá kospalotai Jézus Szíve Plébánia
Lumen Christi gospel kórusa hang-
versenyének.

Június 28. - Gospel kórus (Borsodi Művészeti Fesztivál 2011)

Június 20 - július 1. - Napközis tábor
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Dédestapolcsányban tartottuk meg az idei ifjúsági tábort 30 fiatal részvételével,
akik tartalmas előadásokon és vidám hangulatú játékokon vettek részt.

Plébánosunk meghívására eljöttek
hozzánk kilencen Ka zincbarcikára,
hogy a 32. osztálytalálkozót városunk
Szent Család templomában ünnepel-
jék: Dr. Ternyák Csaba egri ér sek, Dr.
Medvegy Já nos apát, jászberényi plé-
bános, Dr. Berkes László Miskolc-
Mindszen ti plébános, Dr. Ga radnay
Ba lázs a Pécsi Egyházmegye ál talános
püspöki helynöke, Dr. Kiss Im re Sze-
ged-Csanád Egy házmegye ál talános
püspöki helynöke, Dr. Balogh József
teológiai tanár Szeged-Móraváros plé-
bánosa, Dr. Legeza József Budapest-
Újpesti parókus, Szilágyi Já nos a
leányfalui Szent Gellért Lelkigyakor-
latos Ház igazgatója és Iván csy Balázs
Tamás kazincbarcikai plébános.

Dr. Ternyák Csaba érsek úr - mint
az egyik barát és osztálytárs - celeb-

Osztálytalálkozó

Július 4. - Osztálytalálkozó

Július 3 - 6. - Ifjúsági tábor

Július 11 - 15. - Karitász tábor Egerben

rálta a szentmisét. Egy olyan találkozó
részesei lehettünk, ahol nekünk, hí vek-
nek csodálatos érzés volt látni Is ten
követőit, együtt imádkozni a szentmi-
sében olyan - lélekben elmélyült -
papokkal, akik egykori esküjükhöz a
mai napig hűek tudtak maradni. 

A kazincbarcikai római katolikus
gyerekek 17 fős csoportja 3 felnőtt
kísérővel július 11-én délelőtt érkezett
meg Egerbe. Szálláshelyük a Karitász
Központban volt, ahol kényelmes szo-
báik voltak. 

Reggelente és esténként a Marika
néni által készített finom reggeliket 
és va csorákat fogyaszthatták el. Ebé-
delni a szeminárium egyik ebédlőjébe

jártak. Kedden a Minorita templom-
ban, a töb bi napon a Szervita templom
szentmiséin vettek részt.

Programok: séták, ismerkedés a vá -
ros nevezetességeivel, látogatás az Egri
Bazilikába, játék a Népkert játszóte-
rén, várlátogatás, Marcipán Mú zeum
megtekintése, Érseki Kincs tár, részvé-
tel az „Egri vigasságok” rendezvény-
sorozaton.
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Ezen a vasárnapon, a fél 11-es szent-
misén búcsúztunk el kedves plé bánosunk-
tól, Iváncsy Balázs atyá tól, aki érsek atya
döntése kapcsán augusztus 1-jétől Abasá-
ron teljesít szolgálatot. Tompa István vilá-
gi el nök meleg szavakkal köszönt el tőle
mindannyiunk nevében. Kísérje őt hívei
szeretete új állomáshelyén.

Július 31. - Búcsú plébánosunktól

Augusztus 14. - Az új plébános beiktatása

Augusztus 20. - Szent István ünnepe

A kazincbarcikai Szent Család
templomban augusztus 14-én Ter-
nyák Csaba egri érsek számos hí -
vő, rendtárs és paptárs jelenlétében
ün nepélyesen beik tatta P. Vitális
Gá bor szalézi szerzetest kazincbar-
cikai, bán horváti, be rentei, dé  des -
tapol csá nyi, sajógalgóci és sajóka -
zai plé bá nosnak.

Az érsek a fiatal plébánosnak a
következő feladatot adta: „Ne veld
a rád bízottakat hitre, és le gyél híd
Isten és ember között!”

A Ságvári Endre Gimnázium
fenn tartását a Szalézi Szerzetes-

rend vette át a várostól, melynek neve:
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium. Az igaz -
gatóhelyettesi - iskolalelkészi feladatok
ellátására Andrásfalvy János szalézi atya
érkezett városunkba.

Augusztus 20-án, Szent István napján,
immár hagyomány egyházközségünkben,
hogy délelőtt 10 órakor a Fő téren tartjuk
az ünnepi szentmisét. Tompa István, Bul-
láné Farkas Beáta és az ifjúsági énekkar
rövid ünnepi műsora után pontban tízkor
megszólalt az orgona, és az énekkar. Vitá-
lis Gábor - új plébánosunk - köszöntötte 
a város polgármesterét, a bolgár, német,
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lengyel, román és francia küldöttség
tagjait, a képviselő-testület tagjait, a
híveket és mindenkit, aki részt vett 
a szentmisén.

Kedves figyelmesség volt a szerve-
zők részéről, hogy a külföldi vendégek
anyanyelvükön hallgathatták meg az
olvasmányt (bolgár, francia, lengyel,
német és román nyelven). A cserkész -
csapat végig díszőrséget állt az emel-
vény előtt. 

Áldozás után a magyar ruhás lá -
nyok felsorakoztak a tálcára ra kott,
áldásra váró kenyérrel. Vitális Gábor
plé bános úr megszentelte és kérte az
Urat, adjon minden asztalra kenyeret.
Majd a szentmise végén tisztelettel
meghívta a jelenlévő vendégeket a Mű  -
velődési Házba egy szerény agapéra.

A városunkba érkező küldöttségek
este 6-kor egy rövid orgona-bemuta-
tóval egybekötve ismerkedhettek meg
a Szent Család templommal, amelyet
Tompa István tartott nagy sikerrel.

Augusztus 20-án egyházközségünk
Karitász vezetője, Begov Fe rencné
és a képviselő-testület világi elnöke,
Tompa István Polgármesteri Dicséret
kitüntetésben részesült odaadó munká-
juk elismeréseképpen. 

Augusztus 20-án a Karitász 80. és újjászervezésének 20. születésnapját az
Egri Egyházmegye karitászosai - mintegy ötvenen - Budapesten, a Szent István
bazilika előtt együtt ünnepelték.

A bazilika oldalánál volt a gyülekező, ahol a jelenlévők piros karitászos
egyeninget kaptak. 17 órára - az ünnepi szentmise színhelyére - a bazilika elé
vonultak, ahol Erdő Péter bíboros úr köszöntésével megkezdődött a szentmise.
A szentbeszédet Pápai Lajos győri megyéspüspök tartotta.

Augusztus 20. - 80 éves a Karitász

Augusztus 27. - Országos Szent Mónika Találkozó

Szent Mónika fia, Szent Ágoston
névnapjára, országos találkozóra in -
dultunk a Budapest XI. kerületi albert-
falvai Szent Mihály templomba. Egy-
házközségünket csoportvezetőnkkel
együtt tízen képviseltük. Szent Móni-
ka lobogónkkal bevonultunk a zsúfo-
lásig megtelt templomba, ahol Juhász-
né Magdika - csoportvezetőnk - a töb -

bi mellett helyezte el a miénket is.
Megkezdődött a szentmise, ame -

lyet Paskai László bíboros úr celebrált. 
A Szent Mihály templom plébánosa
köszöntötte bíboros urat, Róna Gábor
SJ atyát, a vendégpapokat, a találkozó
résztvevőit, az édesanyákat és a nagy-
mamákat. A találkozót a Katolikus
Rádió és a Mária Rádió is közvetítette.
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A 10.30-as szentmisén tartotta a Szent Család templom évfordulós búcsúját,
megemlékezve a négy évvel ezelőtti templomszentelésről.

Augusztus 31-én, szerdán a Szent Család templomban tanévnyitó liturgiával
nyitotta meg az új tanévet a Szalézi Rend fenntartásába került Ságvári Endre
Gimnázium, amelyet szeptember 1-jétől Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumnak
neveznek. Az ünnepi alkalmon több szalézi szerzetes és intézményvezető is
megjelent, ezzel is jelezve, hogy a tartomány legfiatalabb intézménye a világ-
méretű Szalézi Család tagja lett.

A Szent Család templomban a Kossuth- és a Katolikus Rádió egyenes adás-
ban közvetítette a 10 órás szentmisét. Énekkarunk előadásában több ének hang-
zott el Kálmán András kántor úr vezetésével.

Zarándoklat Máriapócsa

Augusztus 28. - évfordulós búcsú

Augusztus 31. - tanévnyitó

Szeptember 4. - Rádióközvetítés

Szeptember 8. - Zarándoklat Máriapócsra

A Rózsafüzér társulat
tagjai Máriapócsra za rán-
dokoltak. Már derengett az
ég alja, amikor a Szent Csa -
lád templom előtt a Rózsa-
füzér társulat tagjai gyüle-
keztek. Az ötven fős autó-
busz indulásra készen vár ta
a zarándokokat, akik Má  ria-
pócsra a Kisasszony-napi bú  -
csú ün  nepére in dultak. Kro-
kaveczné Ma rika társulati
vezetőnk ki hozta templo-
munk ve  zérkeresztjét, hogy
Jé zus sal együtt utaz zunk a
búcsúra.

Nem véletlenül zarándo-
koltunk Máriapócsra ezen a
szép napon. Több mint tíz -
ezren jöttek el köszönteni

égi Szűzanyánkat. Hömpölygött a tömeg. Fölöt-
tünk zúgtak a harangok, s kazincbarcikai ke -
resztünkkel, kegyelemkeltő ér zéssel olvadtunk
be a zarándokok soraiba. A szent liturgiát Ko csis
Fülöp megyéspüspök vezette. 
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Szeptember 11-én, délelőtt 9 órakor volt a „Veni Sancte” szentmise a Szent

Család templomban, melyben a tanév kezdetén a hitoktatásért, a hittanosokért,

családjukért, a hitoktatókért imádkoztunk, kérve a Szentlélek segítségét közös

munkánkhoz. Ebben a szentmisében Gábor atya a hittanos gyermekeket és tan-

szereiket is megáldotta.

Szeptember 17-én férfi zarándoklatot szervezett egyházközségünk a Mátrá-

ba: Gyöngyösre, Kékestetőre és Abasárra, ahol volt plébánosunk, Iváncsy

Balázs atya látta vendégül őket.

A hazafelé úton rövid látogatást tettek Mezőkövesden Medvegy Já nos atyá-

nál, és Lipcsák János volt káplánunknál.

Szeptember 21. - Rudabányai kirándulás (A Nyugdíjas Klub szervezésében)

A Nyugdíjas Klub tagjainak szervezett kirándulás első állomása a rudabá-

nyai református templom volt, ahol a tiszteletes úr nagy lelkesedéssel mutatta

be a templomot, ahogyan ő mondta, „katolikus testvéreinek.”

Ezután a rudabányai római katolikus templomot nézte meg a kirándulók

csapata. A kirándulás harmadik állomása a Bányászattörténeti Múzeum meg-

látogatása volt.

Szeptember 30. és október 2 kö zött
került megrendezésre Egerben a Sajtó-
apostolok X. Országos Találkozója a
Magyar Katolikus Újságírók Szövet-
sége /MAKUSZ/ és az Egri Egyház-
megye szervezésében. Az egyházköz-
ségi lapok és honlapok munkatársai
évente más-más helyszínen találkoz-
nak, hogy to vább képezzék magukat,
tapasz talataikat kicserélhessék egy-
más kö zött.

Az idei találkozón kötetlen be szél-
getés keretében Ternyák Csaba érsek
úr beszámolt az egyházmegye jelentő-
sebb eseményeiről, különös tekintettel

az új egyházi iskolákra. Értékes elő-
adást hallhattunk Kálmán Peregrin
ferences szerzetestől a nemzeti kegy-
helyek küldetéséről, valamint Lengyel
Gyula plébánostól az egri Fájdalmas

Szeptember 11. - Veni Sancte

Szeptember 17. - Férfiak zarándokútja

Szeptember 21. - Rudabányai kirándulás (A Nyugdíjas Klub szervezésében)

Szeptember 30 - október 2. – Sajtóapostolok X. Országos Találkozója
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Budapest, Thököly út 58. Ez a cím
egy gyönyörű templom címe, amely
közel 100 éve épült, és a Rózsafüzér
Királynéja templom nevet viseli. Ez év
október 1-jén tízen indultunk Ka zinc-
barcikáról Budapestre a reggeli vonat-
tal, hogy részt vegyünk a templom
búcsúján megtartott, Rózsafüzért Imád-
kozók II. Országos Találkozóján.

Több százan - akik már előttünk
érkeztek - imádkozták a rózsafüzért,
melynek imádkozásába mi is bekap-

csolódtunk. Nagy Károly plébános
atya köszöntötte a találkozón megje-
lent résztvevőket. Ő tudatta velünk,
hogy 2010-ben hirdették meg első
alkalommal: „Legyen egy nap, amikor
ebben a templomban, amelyet a Ró -
zsafüzér Királynéja tiszteletére építet-
tek, az egész országból érkező hívek
együtt imádkozzák a rózsafüzért.” Ez
tavaly októberben történt.

A mai találkozóra bejelentkezett
résztvevők 50 települést képviselnek.

Yehudi Menuhin világhírű hegedű-
művész kezdeményezésére és javasla-
tára az UNESCO október 1-jét a Zene
Világnapjának nyilvánította. Mindez
1975-ben történt, azóta a világ minden
pontján ezen a napon különös figyel-
met szentelnek annak a csodának, amit
zenének hívnak.

Így tettünk mi is, és a rövid csend-
ben felkészültünk egy időutazásra,
amelyet a Barcika Consort Régizene
Együttes segítségével te hettünk meg

ezer évet átszelve, a XI. századtól a
XXI. századig a Szent Család temp-
lomban.

Kerek Gábor tanár úr, az együttes
művészeti vezetője és az együttes tag-
jai nemcsak hangszerüknek kiváló
mes terei, de a hangjukkal is nagysze-
rűen bánnak. A 15 éves Berkes Dáni-
el, az együttes legfiatalabb tagja is 
- aki Kerek tanár úr tanítványa - kivá-
lóan furulyázott, magabiztosan állt
helyt az előadás során.

Anya kegytemplom történetéről. Be -
tekintést nyerhettünk a Szent István
Rádió és Televízió valamint az Eger
TV életébe is.

1990 óta a plébániák jelentős ré -
szén rendszeres sajtótevékenység fo -
lyik. A szerkesztők ezáltal segítik a
helyi egyházközösség lelki épülését,
megerősödését. Tevékenységük misz-
sziós jellegű, mert írásaik által azok-

hoz is eljutnak, akik nem rendszeres
templomba járók.

Büszkék lehetünk mi is egyházköz-
ségi kiadványunkra, a Harangszóra,
mely idén ünnepelte megjelenésének
15. évfordulóját. Újságunk 900 pél-
dányban az ország különböző plébá-
niáin fellelhető, s elismeréssel be szél-
nek róla egyházi vezetők és világiak
egyaránt.

Október 1. - Zenei világnapi koncert 

Október 1. - Rózsafűzért Imádkozók II. Országos Találkozója
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Mosolygós derűvel kezdődött a

klubfoglalkozás, amikor elhangzott a

nagy kérdés plébánosunknak, Vitális

Gábor atyának címezve: Katolikusok-e
a szalézi szerzetesek? 

Gábor atya megnyugtatta az eset-

leg kételkedőket, hogy igen, római

katolikusok a szalézi szerzetesek!

Gábor atya részletesen be szélt a

szerzetesrendről. Kiemelte, hogy mind-

egyik szerzetesrendnek van valami-

lyen „speciális küldetése”, amely

meghatározza a feladatát. A Szalézi

Rend megalapítójáról, Don Boscóról

szólt bővebben, ismertette életét és

munkásságát.

A másik téma, amiről szó volt, az

a szerzetesi élet, ezt János atya vállal-

ta magára.

A szalézi szerzetesek is a hármas

fogadalom: - szegénység - engedel-

messég - tisztaság regulájában él nek.

Legalább 9 év kell ahhoz, hogy vala-

kiből szalézi szerzetes pap lehessen.

Van jelöltidős noviciátus vagy újonc-

idős, ahol ideiglenes fogadalmat tesz-

nek. Két év külföldön gyakorlattal

telik, 2 év filozófia és nyelvtanulás,

majd teológia és az örökfogadalom.

Újabb gyakorlati évek... és máris itt

vannak Barcikán.

Érkeztek hívek az ország határán túl-
ról is, ami azt mutatja, hogy az orszá-
gos találkozó nemzetközivé válik. A

11 órai ünnepi szentmise celebrálója
Majnek Antal püspök atya Ukrajnából
érkezett. 

„80 éves a Caritas Hungarica” címmel konferenciát szervezett a Katolikus
Karitász Budapesten. Az előadáson egyházközségünket Be gov Ferencné - a

Karitász csoport vezetője - képviselte.

Október 4. - Előadás a Szaléziakról (A Nyugdíjas Klub szervezésében)

Október 14. - „Caritas Hungarica” konferencia

Október 16. - Teréz napi búcsú

Az Avilai Szent Teréz templom búcsúünnepére október 15-én egésznapos

szentségimádással készültünk, majd 16-án, vasárnap Vitális Gábor szalézi plé-

bános atya tartotta az ün nepi szentmisét. A szentmise a szokásos módon, 

a templomkertben vé gzett körmenettel zárult. Utána aga pé várta a résztvevőket

az udvaron.
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Hagyomány már, hogy október

végén Karitász csoportunk az egyház-

községgel közösen megrendezi az Idő-

sek Napját. Ilyenkor a 10.30-as szent-

misén a bűnbánat szentségében része-

sült idős vagy beteg testvéreink felve-

hetik a betegek kenetét is. Már a

szentmisén kö szöntötték az időseket

versekkel és az ifjúsági ének-és zene-

kar előadásával.

Szentmise után egy kü lönbusz
szállította el a közel kétszáz szépkorú
hívőt a Bajor Söröző nagytermébe,
ahol terített asztal várta a vendégeket.
Itt is volt műsor, megemlékezés az 56-
os forradalomról. Ezt finom ebéd
követte, majd ebéd után ismét vidám
jeleneteken ka caghattak a résztvevők. 

A honlap alapján összeállította: 
Hajagos Béláné - Andrási Zoltán káplán

Idősek napja

A Nyugdíjas Klub megjelent tagjai
a Szalézi Gimnáziumban megtekintet-
ték a „Gimi Galériát“, ahol He gedűs
János grafikus kiállítását nézték meg.
Első kézből, magától az alkotótól kap-
tak tájékoztatást a mű vekről. 

Találkoztak János atyával is, aki
zenekari próbára sietett, és meghívta a

csapatot, nézzék meg őket. Épp az
„Ubi Caritas“-t próbálta az énekkar
Bo ros Géza tanár úr vezetésével, ami-
kor be kopogtak hozzájuk.

Ezután a városi Kisgalériába men-
tek, ahol a „Folt Hátán Folt Klub“
mun káiból volt kiállítás „Textilbe zárt
csodák“ címmel. 

Október 19. - Galériák látogatása (A Nyugdíjas Klub szervezésében)

Október 23. - Idősek napja 
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Ünnepélyes fogadalomtétel a Krisztus Király Szolgálóleányai közösségében

Örökfogadalmat tevőket és új tagokat ün -

nepelhetett a közösség 2011. október 15-én.

Horváth Terézia - aki jelenleg a magyaror-

szági kollégium vezetőnője - és Babik Kata-
lin nő vérek tettek örökfogadalmat, életüket

Krisztus Királynak ajánlva az Ancillae Christi
Regis közösségében az egyház áldozópapsá-

gának szolgálatára, a világ üdvözítésére és

az örömhír terjesztésére. 

Az Úr kegyelméből ismét az Egri Papne-

velő Intézet kápolnájában ünnepelhettünk 

a szentmisét bemutató Palánki Ferenc püs-
pök atyával, a közösségünket jelenlétükkel

megtisztelő atyákkal, osztrák és magyar nő -

vé reinkkel, családtagokkal, barátokkal. A fo -

gadalomtétel magasztos pillanatait a kispa-

pok aszisztenciája és kántori szolgálata tette

még szebbé és teljesebbé. 

Azt is ajándékként éltük meg, hogy az

elmúlt évhez hasonlóan, Avilai Nagy Szent

Teréz ünnepnapján került sor e jeles ese-

ményre. Püspök atya Teréz példáját állította

elénk a hivatás teljes megélésére, buzgóságát

Isten dicsőségéért és az egyház megszépíté-

séért, hűségét Istenhez és az adott szóhoz.

Ezen gondolatok fontosságát éreztük az

ünnepeltekkel együtt, amikor püspök atya

megáldotta, majd nővéreink ujjára húzta a

gyűrűt, a hűség, a Jézushoz tartozás jeleként.

Az ünnepségen a közösség tagjai közé

2011okt_harangsz:Layout 1  2011.11.25.  11:25  Page 36



________________________________________________________________ 37

KARÁCSONYKARÁCSONY

fogadta B.Tóth Margitot és Fazekas
Mónikát. Mónika első a nővérek so -

rában, aki hajadonként választotta az

ACR közösség kötelékét.

Imádkozunk érte, hogy az Úr ke -

gyelme tartsa meg elhatározásában,

találja meg helyét és hivatását a kö -

zösségben.

Házigazdaként

A fogadalomtétel alkalmával az

osztrák nővérek közül többen pár

napot töltöttek Magyarországon.

A fogadalomtétel előtti napon Me-

zőkövesdre látogattunk velük, ahol

megnéztük a „matyó világ” ne veze-

tességeit: a Matyó Múzeumot, a Ha -

das Skanzent, a Kis Jankó Bori Em -

lékházat, a Jézus Szíve és a Szent

László templomot. Az utóbbiban

Med  vegy János plébános atya szent-

misét mutatott be számunkra. 

Szombaton, a fogadalomtétel után

Bélapátfalvára mentünk, ahol felke-

restük az apátságot, majd a tó körül

sétálva beszélgettünk. Csütörtökön

és szombat este kö zösen vettünk részt

szentmisén Eger ben, a Jézus Szíve

templomban. 

Idén megadatott a lehetőség, hogy

házi gazdák lehettünk a vendéglátás-

ban, így saját magunk készítette éte-

lekkel is kedveskedhettünk osztrák

nővéreinknek. A közös programok és

a közös étkezések lehetőséget adtak

számunkra, hogy több időt töltsünk

velük és egymással is. Ez a pár nap

mindannyiunk számára maradandó

emléket nyújtott.

Mindkét alkalommal az egri nő vé-

rek adtak szállást magyar nővéreiknek

is, ami szintén közösségformáló és él -

ményben gazdag együttlétet jelentett.

B. Ipacs Zsuzsanna ACR

Vendégeink
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Férfiak zarándokútja - 2011

Reggel hatkor indult csapatunk

Zoltán atya vezetésével Iváncsy Ba -

lázs atya - volt plébánosunk - meglá-

to gatására, akit érsek úr augusztus 

1-vel Abasárra helyezett.

Közösen elmondtuk a rózsafüzért,

énekeltünk néhány egyházi éneket, és

már Gyöngyösön is voltunk. A most

felújítás alatt lévő - de így is nagyon

szép - Alsóvárosi templomban szent-

misén vettünk részt, amit káplán úr

mutatott be, miközben Tompa István

kántor úr orgonajátéka betöltötte az

1300-as években épült templomot. Itt

megcsodálhattuk a restaurálás ered-

ményeként feltáruló freskókat, és egy

- most előkerült, eddig befalazott -

kőből készült gyóntatófülkét, amely

hazánkban is egyedülálló. 

Megtudtuk, hogy a legenda szerint

ebben a ferences rendi templomban

van eltemetve Vak Bottyán, Rákóczi

fejedelem legendás brigadérosa is.

Még a látottak hatása alatt vol-

tunk, amikor egy másik, szép él mény-

ben is részünk lehetett. Rövid sétával

a Szent Bertalan templomba értünk

át, amit a helyiek „Nagytemplomnak”

hívnak. 1301 óta van írásos emlék

róla, többször leégett és átépítették,

ám a mai formájában is nagyon szép. 

Innen néhány perc alatt az Al más sy

házhoz értünk. Az épület 1784-ben

Rábl Károly tervei alapján épült, ahol

az értékes egyházi emlékek, palástok,

szentségtartók látványában gyönyör-

ködhettünk. E ház arról is híres, hogy

a napóleoni háborúk idején többször

is itt őrizték - miközben Egerbe men-

tették - a Szent Koronát. Egy egész

nap is kevés lenne, hogy alaposan rá -

csodálkozhassunk és gyönyörködhes-

sünk e ritkaságokban és szépségek-

ben, de indulnunk kellett az or szág

legmagasabb pontjának meghódításá-

ra, Kékestetőre.

Egy kis szuszogás után felértünk a

csúcsra, ahonnan a tiszta égbolt alatt

csodálatos látvány tárult elénk. 

Könnyen gurult lefelé velünk a

busz, egészen Abasárra, a plébánia

elé, ahol Balázs atya várt bennünket

forró virslivel, jófajta italokkal és

frissen szedett szőlővel. Megmutatta

új lakhelyét, ahol lassan sikerült már

berendezkednie, és a beépített tetőtéri

részben több százéves könyvet, okira-

tokat láthattunk, amit az utókor szá-

mára is jó volna megőrizni és hozzá-

férhetővé tenni. 

Mint mondta, szeretettel fogadták

a helybéli hí vek, és ő is jól érzi magát. 
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A plébániáról átmentünk az 1731-

ben épült Szent Péter és Pálról elne-

vezett műemlék barokk templomba,

és nagy érdeklődéssel hallgattuk Ba -

lázs atya szavait a hely történetéről. 

A templom bejárata előtt egyéb-

ként az 1044–ben itt eltemetett Aba

Sámuel szobra áll. 

Szívesen maradtunk volna még,

de időnk véges volt, így egy közös

imával köszöntük el Balázs atyától,

Isten áldását és segítségét kérve to -

vábbi munkájára. 

Alig kezdtük el a szerzett élmé-

nyeket feldolgozni, és már Mezőkö-

vesden voltunk. A Szent László plé-

bániára betérve két kedves ismerőst

látogathattunk meg: Medvegy János

plébános atyát, és az alig egy éve tő -

lünk idekerült Lipcsák János káplán

atyát. 

Örömmel és szeretettel üdvözöltük

egymást, s felelevenedtek a régi em -

lékek, miközben az idő repült. Az zal

váltunk el, hogy lesz még folytatás.

Élményekben gazdagodva, kissé

fáradtan tértünk haza azzal a tudattal,

hogy újra felfedeztük hazánk - sokak

számára talán eddig nem ismert - tör-

ténelmi értékeit. Azt hi szem, ráfér

mindnyájunkra néha egy napra meg-

állni múltunk egy-egy emlékénél,

mondani egy hálafohászt, és Istenben

bízva, megerősödve folytatni a ránk

váró, sokszor nem könnyű további

napokat. Isten adja, hogy így legyen!

Béres László

Férfi zarándokok Abasáron
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„Mélységes mély a múltnak kút -
ja!” – írta Szabó Magda regénye cí -

mében. Igen, és az emlékeké is! Nem

kell nagyon mélyre néznünk azonban,

csak mintegy fél év századnyit, hogy

az idősebb ge neráció visszaidézze az

1940-es évek végét, és az 50-es évek

első felének sötét korszakát.

Akkor kezdődött el egy sátáni go  -

nosz terv végrehajtása: elkezdődött az

egyházak felszámolása. Em lékszünk? 

Sorra börtönözték be a pa pokat,

ver ték szét a szerzetes- és apá caren-

deket, koncepciós perek kez dődtek,

me lyeknek vége hosszú börtönbünte-

tés, sőt nem egyszer ha  lál volt! A saj tó

és a rádió különösen a katolikus egy-

ház gyalázásától, rágalmazásától volt

hangos. 

Min denki félelemben élt, aki va la-

milyen formában jelét adta hitének, jó

esetben gúny tárgya, rosszabb esetben

meghurcolás elszenvedője volt.

Bizony, nem mertünk keresztet vet -

ni, ha elhaladtunk egy feszület előtt,

pedig szüleinktől és a hittanórá kon ezt

tanultuk. Emlékezzünk a légkörre, mi -

kor mást hallottunk az is kolában, és

más volt az igaz otthon. 

Lassan megtanultuk, hogyan kell

szó nélkül tudomásul venni a külső

környezet elvárásait, ugyanakkor tud-

tuk, hogy mindaz nem úgy igaz, aho-

gyan „ők” mondják, hanem ab ban kell

hinnünk, amit az otthoni, több évszá-

zados vallásos élet példájával felme-

nőink örökül hagytak ránk. 

Ez a kettősség nem tett jót az ép -

pen kialakuló gyermeki jellemnek, és

megtanultuk a képmutatást!

Emlékezzünk! Amikor Magyaror-

szág hercegprímását börtönnel fe  nye-

gették, szüleink elfehéredő szájjal sut-

togták: Ezt talán mégsem me rik!... De

merték! Tették!

Akkoriban de jó lett volna felszaba -

dultan, nyíltan ünnepelni, körmenetek-

ben buzgón énekelve men ni Úr napján,

vagy a feltámadásra em lékezve! 

Később, diákként nem mertünk be -

térni az útba eső templomba, mert már

másnap besúgták az iskolában. Testet-

lelket nyomorító évtizedek voltak!

De jó pár év óta nyugodtan meg -

vallhatjuk hitünket, és mégsem tesz-

szük! Talán az a magyarázat, hogy 

a kezdeti eufórikus felszabadulás után

- mikor megteltek a templomok, és

so kan megkeresztelkedtek - jött újra 

a gúnyolódás, a sanda meg jegyzések,

sőt a burkolt fenyegetések időszaka,

és ez megint na gyon ismerős volt. 

A vallásellenesség és a kereszté-

nyek megbélyegzése újra feléledni lát-

Megszámláltattunk
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szott, és mint egy szövevényes pókhá-

ló, befonta az egész társadalmat, fen-

nen hangoztatva, hogy a hit megvallá-

sa ki nek-kinek a ma gánügye, és az

nem tartozik senki másra!

Ilyen társadalmi háttérre érkezett el

most - 2011-ben - a népszámlálás,

ahol a kérdőív 38. kérdése: „Mely val-
lási közösséghez, felekezethez tar to-
zónak érzi ma gát?”

Fontos, hogy erre ha tározott vá -

laszt adjunk, mert ha tudjuk, há nyan

vagyunk, erősebbek le szünk!

Jézus mondja: „Azokat, akik meg-
vallanak engem az emberek előtt, én
is megvallom majd mennyei Atyám
előtt!” (Mt 10,32)

Korántsem magánügy tehát, hogy

megválaszoljuk a kérdést, s nem le het

elintézni egy „Kinek mi köze hozzá”

- felkiáltással. 

Az ország irányítása, a gazdaság

szervezése szempontjából is fontos a

lakosság helyzetének pontos is me rete.

Állampolgári kötelesség min denre

választ adni. Nekünk pe dig - mint hi -

tünket gyakorló, hívő ka to likusoknak

- különösen fontos, hogy tudjunk egy-

másról, elsősorban kö zösségünk nagy-

ságáról. Ha igazán hívők vagyunk,

örömmel és nyíltan valljuk meg kato-

likus voltunkat! Kicsit a mai helyzet-

hez igazodva: Megszám láltattunk! -
csak nehogy könnyűnek, illetve ke -
vésnek találtassunk!

Jézus szavaira gondolva, töltsük ki

tehát a kérdőívet, és válaszoljunk an -

nak 38. kérdésére határozottan és nyi-

tott lélekkel. 

Antónyi Lászlóné
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Ha nyári táborozásról esik szó, 

a vakációjuk idején szervezetten, cso-

portokban pihenő, zsibongó gyermek-

raj képe elevenedik meg előttünk.

Vegyes korosztályú felnőttek ilyen

együttlétére kizárt, hogy bárki gon-

dolna. 

Pedig létezik ilyen a valóságban,

melynek nyáron, július 31-től augusz-

tus 6-ig magam is résztvevője vol-

tam. A Magyar Katolikus Karitász
nyári képzési tábora volt ez a Szeged

melletti Domaszéken, a Zöldfás Lelki-
gyakorlatos Központban.

Csodálatos festői környezetben

fogadták az egyházmegyék képvisel-

tében érkezett táborozókat (53 sze-

mélyt) az Országos Karitász Központ

munkatársai, s élükön Écsy Gábor
atya, a Magyar Katolikus Karitász
igazgatója. 

Különösen jó érzés volt ez a fo gad -

tatás, majd pedig az egy hét ideje alatt

annak a megtapasztalása, hogy a min-

dennapok programjaiban is közvetlen

kapcsolatba kerülhettünk a ve zetők-

kel. Ugyanígy a végig ott lévő Debre-

cen-, Nyíregyházi-, Pécsi-, Székesfe-

hérvári-, Szeged-Csanádi Egyházme-

gyék Karitász igazgatóival is, vala-

mint a Gyulafehérvári Egyházmegyé-

ből érkezett négy fiatal karitászossal.

E tábort a Család és az önkéntes-
ség évének jegyében hozták létre, va -

lamint a Katolikus Karitász megala-

kulásának ez évben, október 7-én ün -

nepelt 80 éves, újraszerveződésének

pedig 20 éves jubileuma alkalmából. 

Fő célja volt, hogy a Karitász sze-

retetszolgálati tevékenységét szak-

képzett, gyakorlati tevékenységeket

folytató előadók fölkérésével tegye

hatékonyabbá. 

Vasárnap délutáni megérkezésünk-

kor nyitó szentmisével kezdtük az

együttlétet, melyet vacsora, majd a

bemutatkozó, kötetlen beszélgetésű

is merkedési est követett. Hétfőtől kez-

dődően délelőtti és délutáni előadáso-

kon vettünk részt.

Az első nap az országos központ,

valamint az egyházmegyei karitász

szervezetek felépítését Écsy Gá bor

igazgató atya ismertetőjéből láthattuk

át. Kedden Laurinyecz Mihály, oros-

házi plébános atya az önkéntesség és
az Egyház kapcsolatát elemezte. Szer-

dán Bódy Éva, a Nemzeti Erőforrás

Minisztérium Alapszolgáltatási Osz-

tályának előadója ismertette a ma -

gyarországi szociális ellátórendszer

felépítését.

Negyedik napunkon szintén fon-

tos témakörben lettünk jártasabbak. 

Maggyűjtés
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E területen sajnos nagyon sok család

súlyos teherhordozó. Ez pedig a szen-
vedélybetegség (alkohol, kábítósze-

rek). Ezekről szakszerű részletesség-

gel Márton Andrea beszélt, aki Buda-

pestről érkezett a Katolikus Karitász

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgá-

lat vezetőjeként.

Utolsó előadási napunkra Győrből

érkezett közénk a kilencgyermekes

Tóth András (görög katolikus pap),

mint az egyházmegyei Karitász refe-

rense, feleségével, Annával (gyer-

mekorvos), valamint utolsóként szü-

letett babakocsis picinyükkel. Ők sa -

ját családjuk életén át mutatták be -

negatív, pozitív példákkal illusztrálva

- a család fontosságát.

Az előadások után kiscsoportos

megbeszélésekre került sor. Itt meg-

oszthattuk a témával kapcsolatos vé -

leményeinket, átadhattuk saját rálátá-

sainkat, kicserélhettük otthonról ho -

zott gyakorlati tapasztalatainkat.

Töltekezési lehetőségek jó táptala-

ja volt minden foglalkozás, ahonnan

építőelemeket hozhattunk mind kö -

zösségi munkánkhoz, mind egyéni

éle tünkhöz. Vidámak voltak a témák-

hoz kapcsolódó szituációs szerepjáté-

kok, melyekben megpróbáltuk az el -

méletet a gyakorlatba átültetni.

Egyébként az intenzív figyelmet

igénylő napi előadásokat igazi „tábori
lepel” hálózta be. Reggelente ugyanis

kellemes csengőszó kíséretében éne-

kes ébresztő késztetett a fölkelésre.

Utána gyorsan célba vettük az udvart,

ahol - mivel fontos a test- és lélek

egysége - 10-15 perces tornát végez-

tünk. Még mindig az ud varon marad-

va egy-egy szentírási rész felolvasása

után reggeli imaként rövid elmélke-

dés következett, s a reggeli után kez-

dődtek az előadások. 

Az étkezési asztalok előkészítése,

a tálalás mindig a napra kijelölt kis-

csoport feladata volt. (Mint a gyer-

mekeknél.) Szentmisén naponta va -

csora előtt vettünk részt. Lefekvés

előtt pedig lehetőség nyílt filmnézés-

re, társasjátékozásra, gitáros énekek

illetve népdalok éneklésére. 

Egyik munkanapunk délutánján

ki  kapcsolódásként színezhettük ottlé-

tünket egy szegedi kirándulás, móra-

halmi fürdés, vagy egy kézműves fog-

lalkozás keretében. 

Utolsó napunkon pedig volt egy

vidámságot keltő, drukkolós kötele-

ző programunk - a vizes lufi verseny

- a csoportok között. Itt aztán vala-

mennyien - még én is! - fiatalnak

éreztük magunkat. 

Augusztus 6-án - szombaton - 

a záró szentmise után elköszöntünk

egymástól, s útnak indultunk, hogy

hazavigyük széthinteni összegyűjtött
magvainkat. Én is igyekszem átültet-

ni a bennem megfogantakat, hogy itt-

honi környezetünkben bebokrosod-

hassanak, terebélyesedhessenek.

Szepsi Gyuláné
a bánhorváti Karitász csoport vezetője
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Tegyetek jót mindenkivel!
2011. október 14-én „80 éves a Cari-

tas Hungarica” címmel konferenciát szer-

vezett a Katolikus Karitász Budapesten.

Dr. Erdő Péter bíboros úr megnyitó-

beszédében elmondta, hogy az első világ-

háború, majd az azt követő világválság

nyomora az egyház szolidaritása a szegé-

nyekkel eredményezte a Katolikus Ka ri-

tász megalakulását 1931-ben.

Ma is válságos időket élünk. Korunk-

ban Teréz anya tanúságtétele mindenki-

nek érthető, követendő cselekvést jelent a

mai nehéz helyzetben is.

Soltész Miklós államtitkár „A Kari-
tász szerepe a mai magyar társadalom-
ban” című előadásában többek között 

az utóbbi két évben elért eredményekről

szólt. Pl. a Karitász ismét a Karitatív

Tanács tagja lett. Ennek eredményeként 

a költségvetésben külön sorban jelenik

meg az erre a célra fordítható támogatás.

Eltörölték az adományok ÁFA terhelt-

ségét. Élelmiszersegély, lakhatási támo-

gatás segíti az arra rászorulókat, és segítő

pontok szervezését tervezi a kormány. 

Fontos, hogy a rászorulókat vonjuk be

a problémák megoldásába, hogy ma gukon

is tanuljanak meg és tudjanak segíteni.

A Karitász történetéről tartott elő-

adást Zagyva Richárd, veszprémi Karitász

igazgató. Az ősegyháztól a 80 éve meg-

alakult, és a 20 éve újjászervezett tevé-

kenységet vizsgálta az előadó. Kiemelte

többek kö zött Prohászka Ottokár püspök

különösen fontos írásait és tevékenységét

a szociálisan szegény sorban élők iránt.

Valójában 1931-ben Serédi Jusztián

püspök alapította meg a Katolikus Kari-

tászt Budapesten, a Szent Erzsébet Kari-

tász Központ létrehozásával. Mihalovics

Zsigmond atyát bízta meg ennek vezeté-

sével. Legjelentősebb és talán a legnehe-

zebb feladatuk a nyomor feltérképezése

volt. Ennek eredményeként adták ki a

„Bu dapest nyomora“ - alcímen „Kenye-
ret és Krisztust” c. megdöbbentő erejű

könyvet. 

A szociológiai felmérést tettek kö vet-

ték. Melegedőket létesítettek, ingyenebé-

det osztottak, cipőjavító műhelyeket hoz-

tak létre, megszervezték a gyerekek nya-

raltatását, adományokat gyűjtöttek és

osztottak szét, és sorolhatnánk tovább.

Az egyházmegyék és a plébániai ka -

ritászok óriási lelkesedéssel és igen jól

szervezetten segítették a rászorulókat. 

A lé lek gondozására legalább ennyire

odafigyeltek. 

Spányi Antal - a Magyar Katolikus

Püspöki Kar Karitász felelőse - „Karitász
a Bibliában” témát választotta. Jézus

főparanccsá a szeretetet tette. Erre építet-

te mondanivalóját a püspök úr. Gyakorla-

ti tanácsokkal látta el a munkatársakat. 

Ebéd után kerekasztal-beszélgeté sen

hallhattunk a bajorországi és ausztriai

Karitász katasztrófavédelmi munkájáról.

Ehhez kapcsolódott a Katolikus Karitász

segítéséről szóló előadás és filmvetítés,

amelyet a 2010-es árvíz és a vörösiszap

katasztrófa áldozatainak nyújtott. 

A jubileumi ünnepséget szentmise

zárta, melyet Spányi Antal megyéspüs-

pök mutatott be.

Begov Ferencné
a Karitász csoport vezetője
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Szalézi szerzetesek barcikai közössége

2011. augusztus elseje óta szalézi szerzetes atyák celebrálják a szent-
misét templomainkban. Ismerjük meg őket közelebbről, és segítsük
őket lelkipásztori munkájukban, hogy minél előbb találjanak otthonra
egyházközségünkben és városunkban, Kazincbarcikán.

VITÁLIS GÁBOR SDB

szalézi szerzetes pap, 
tartományi vikárius 
ifjúságpasztorációs megbízott,
kazincbarcikai plébános.

Születési dátum: 1981. 02. 03.
Első fogadalom:2001. 09. 03.
Örökfogadalom: 2007. 08. 25.
Szentelés: 2009. 04. 25.

PAPI JELMONDAT
“Mindenekelőtt te magad légy példakép a jótettekben;

a tanításban feddhetetlen és komoly.” (Tit 2,7)

Életút

Tanulmányaimat a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán kezd-

tem, majd Rómában a Szalézi Egyetemen (UPS) fejeztem be. Ezt követően

Óbudára kerültem, ahol a Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskolában és

Óvodában tanítottam hittant, rendházunk temp lomában pedig felnőtt és

egyetemista katekézist tartottam. Ez idő alatt több fiatal segítővel egy regge-

liztető programot biztosítottunk azon fiatalok számára, akik nem reggeliz-

nek otthon, és nem visznek uzsonnát magukkal az iskolába. Ifjúságpasztorá-

ciós felelősként lelkigyakorlatokat és ifjúsági találkozókat szervezek fiatalok

számára, az or szág különböző helyein.
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Néhány hónapja, hogy

megérkeztem a kazincbar-

cikai plébániára, de már

több okból mondhatom,

hogy itthon vagyok.

Mindenekelőtt szeret-

ném megköszönni azt a

szeretetteljes fogadtatást,

amiben részem volt már

az első naptól kezdve.

Minden plébánián - ahol

szolgálatot teljesítünk -

mondhatom, hogy nyitott

szí vű emberekkel talál-

koztam, akik szeretnék

be fogadni és megosztani

mind ve lem, mind a kö -

zösség tagjaival Krisztus

üzenetét.

Hiszem, hogy fiatalos

lendülettel együtt nagy

dolgokra leszünk képe-

sek. Plébánosi beiktatá-

som nap ján a liturgia szö-

vegében hallhattuk: „Plé-
bániám aj taja mindig nyit-
va áll...”. Ennek a gondo-

latnak ko molysága és lel-

külete szeretném, ha min -

dennap meg valósulna új

otthonomban, mely nem-

csak az én házam, hanem

egy olyan hely, ami befogad mindenkit, aki

kérdésekkel érkezik, és válaszokat vár, aki

problémákkal küzd, és megoldásokat keres,

aki örömeit szeretné megosztani, és meghall-

gatásra vár, aki találkozni szeretne Krisztussal,

és el szeretné mélyíteni hitét és az imádságos

lelkületet.

Hiszem azt is a jövőt illetően, hogy mind-

annyiunknak meg kell tanulnunk nem csupán

emberi szemmel nézni és emberi számítások

szerint tervezni életünk részleteit, hanem észre

kell vennünk Isten jelenlétének kézzelfogha-

tó megnyilvánulásait is a világban, konk rétan

Ka zincbarcikán és környékén.

Rengeteg olyan jel létezik ugyanis, mely a

bizalom, a remény és a szeretet jele mind -

annyiunk számára:

• a mellettem lévő konkrét személyek értéke

• a különbözőségek és sokszínű látásmódok

• mások és önmagam eredetisége

• a kreativitás értékének megnövekedése

• a szép és esztétikus dolgok iránti érzék

• a béke iránti elköteleződés

• a szent iránti megújult fogékonyság.

Nem előrelátónak kell tehát lennünk a jövőt

illetően, hanem Istenre kell bíznunk gondolata-

inkat, érzéseinket, vá gyainkat és legfőképp a

jövőre irányuló számításainkat!

Vitális Gábor SDB
plébános

Bemutatkozó gondolatok
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Életút

1971-ben születtem, Budapesten. Öten vagyunk testvérek, jelenleg tizen-

öt unokaöcsém-húgom van. Szüleink jó voltából szerettünk zenélni, kirán-

dulni, nyelveket tanultunk. 

Érettségi után az ELTE TFK-n biológia-kémia tanári szakot végeztem.

1991-ben léptem be a szalézi rendbe. Először a Piarista Hittudományi Főis-

kolán, majd a Betlehemi Szent Pál Teológiai Főiskolán tanultam egy évet

1995-96 között, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi

Karán végeztem be teológiai főiskolai-egyetemi tanulmányaimat.

Ezután Rómában, a Szalézi Egyetemen ifjúságpasztorációs és katekétika

szakon licenciát szereztem 1998-2001 között.

Péliföldszentkereszt-Nyergesújfalura, majd 2008-tól Szombathelyre,

2010-től Óbudára, végül idén, 2011 augusztusától Kazincbarcikára helyezett

elöljáróm, hogy a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese és

lelki vezetője legyek.

Andrásfalvy János SDB
szalézi szerzetes pap

ANDRÁSFALVY JÁNOS SDB

szalézi szerzetes pap
kommunikációs felelős,
nevelési igazgatóhelyettes
(Szalézi Szent Ferenc Gimnázium,
Kazincbarcika)

Születési dátum: 1971. 06. 08.
Első fogadalom:1992. 09. 08
Örökfogadalom:1998. 06. 28.
Szentelés: 1999. 07. 03.

PAPI JELMONDAT
“Mindenekelőtt szeressétek egymást...”(1Pt 4,8)
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PAPI JELMONDAT
“Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok.

Amint a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától,
ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem,

ha nem maradtok bennem.” (Jn 15,4)

KUKUCZKA ROBERT SDB

szalézi szerzetes pap, a Don Bosco 
Általános Iskola, Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégi um hitoktatója

Születési dátum: 1972. 07. 22.
Első fogadalom: 1995. 08. 22.
Örökfogadalom: 2003. 08. 17.
Szentelés: 2004. 05. 24.

2004-ben, amikor még a lengyelor-
szági Kielcében szalézi diakónus vol-
tam, felhívott a krakkói tartományfő-
nök-helyettes, Marek atya, hogy más-
nap menjek 100 km-rel délebbre, Krak-
kóba, mert szeretne megbeszélni ve -
lem egy dolgot a papszentelésemmel
és a dispoziciómmal kapcsolatban.

2004-ben - ahogy beléptem a szalé-
zi rendbe - a kérelmemben azt ír tam,
hogy misszióba szeretnék menni. Mi -
vel már angol szakos voltam, úgy kép-
zeltem, hogy Írországba, Angliába,
Ausztráliába vagy Afrikába fognak kül-
deni, ahol angolul beszélnek.

Amikor Krakkóban voltam, az atya
tréfásan azt mondta, ahová menni fo -
gok, ott is beszélnek páran angolul. 

Nem is gondoltam, hogy abba az
országba kerülök, ahol 1997 nyarán

kéthetes biciklitúrán voltam 50 lengyel
fiatallal. 

Annakidején a magyar nyelv na -
gyon furcsának és egzotikusnak tűnt
számomra, nem értettem egy szót sem.

Emlékszem, hogy Magyarországra -
pontosabban Óbudára - a keresztszüle-
im hoztak el, 2004. augusztus 14-én. Az
első hét-nyolc hónapban a budapesti és
a debreceni nyári egyetemen tanultam a
magyart, ami nagyon nehezen ment.

Sokszor humoros pillanatok is vol-
tak az életemben. Mikor először a há -
rom hónapos intenzív kurzus után mi -
séztem, a misét ezzel kezdtem: 

„Az Űr legyen veletek”. Máskor -
amikor papír nélkül prédikáltam - azt
mondtam: 

„Kedves gyerekek, nyissátok ki most
szíveitek fülét, hogy jobban megértsé-

Amit magamról elmondhatok
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tek…”, mire a gyerekek és a szülők is
nevetni kezdtek.

2005 márciusától a nyergesújfalui
Szalézi Középiskolába küldtek, ahol
elsődleges feladatom az énekkar meg-
szervezése, hittanórák tartása volt, s a
szalézi oratóriumban angolt is tanítot-
tam fiataloknak. 

A rendház Péliföldszentkereszten 8
km-re van az iskolától, ahol a termé-
szet szépségét élvezve készülhettem
másnapi munkámra. Szentkereszten
2010 júliusáig voltam.

2010 augusztusától a kazincbarcikai
Don Bosco Szakiskolában dolgozom.
Először nagyon szokatlanul éreztem itt
magam, mivel úgy tűnt, az iskolában a
sok roma között az egyetlen, vagy
majdnem az egyetlen „külföldi” va -
gyok. Volt még az iskolában egy indiai
atya, de ő legalább hasonlított valame-
lyest ezekhez a gyerekekhez.

Szerencsére gyorsan megszerettem

a fiatalokat, akik nagyon nyitottak,
vidámak és kedvesek velem. Itt, az
iskolában hittant tanítok, a szentségek-
re való előkészítést vezetem azoknak a
fiataloknak, akik akár megkeresztel-
kedni, akár elsőáldozáshoz vagy bér-
málkozáshoz akarnak járulni.

Zenével is foglalkozom az iskolá-
ban, délután pedig részt veszek - ami-
kor csak tudok - a fiúkollégium prog-
ramjaiban. 

Minden vasárnap Zoli atyával -
igazgatónkkal és Áron jelöltünkkel 
- Sajókazára, Bánhorvátiba és Dédes-
tapolcsányba megyek misézni. Ott is
elkezdtük a szalézi szellemben folyó
pasz torális tevékenységünket, ami el -
sősorban fiataloknak szól. Azt szeret-
nénk, ha naponta imádkoznának szalé-
zi közösségünkért, mert Isten áldása
nélkül nem sok mindent lehet elérni.

Kukuczka Robert SDB
lengyel szalézi szerzetes pap

MÁRKUS ZOLTÁN SDB

szalézi szerzetes pap
tartományi tanácsos, 
a kazincbarcikai Szalézi Misszió igazgatója

Születési dátum: 1974. 01. 02.
Első fogadalom: 1993. 10. 17.
Örökfogadalom: 1999. 08. 29.
Szentelés: 2002. 05. 25.

PAPI JELMONDAT
“Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.” (Jn 3,30)
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Az Angyalkert Görög
Katolikus Óvoda ebben az

évben, szeptember el sején

kezdte meg működését

Kazincbarcikán, amely a mi

szempontunkból a legfon-

tosabb hely, a lelki épít-

kezés alapja. 

Hat óvónő, három dajka,

és a kiszolgáló személyzettel

összesen ti zen négy fő dol-

gozik azon, hogy legdrágább

kincseink - a gyermekek - 

a krisztusi példára építhessék

az életüket. Hetven gyermek hallja nap

mint nap az evangéliumot, imádkozik

étkezés előtt és után, beépül az életükbe

a hit pecsétje.

Naponta ta lálkoznak lelki atyával,

beszélgetnek, énekelnek imádkoznak

együtt, mintha a vi lág legtermészete-

sebb dolga lenne, hogy Ka zincbarcikán

egyházi fenntartású óvo  da működik.

Azt csak mi tudjuk, hogy a gondviselő

Isten kegyelme segíti munkánkat.

Nagyon régi álmom volt,

hogy egyházunk egy ilyen

intézményt működtethessen.

Tu dom, mekkora lehetőség a

lelkek újjáépítésében, ha ilyen

korán, ilyen kis korban részesei

lesznek a keresztény nevelés

alapvető értékeinek, hiszen lát-

juk, hogy nem magától értetődő

a „szeresd felebarátod, mint
önmagadat” törvénye, vagy

az, hogy „ne tedd mással,
amit magadnak nem szeretnél.”
Bár nagyon bíztam az indulás

lendületében, magam sem gondoltam,

hogy ezeknek a kis gyermekeknek a lel -

ke szivacsként szívja magába a hitet.

Tudjuk nagyon jól, hogy aki óvodát

alapít, diófát ültet. Ez azt jelenti, hogy 

a termése sokára ízlelhető. Ennek elle-

nére a tudat, hogy Krisztus titokzatos

teste itt él Kazincbarcikán, megnyugtat-

hat minden jóakaratú embert.

Dr. Janka Gábor
görög katolikus parókus

Angyalkert

Egyházi fenntartású oktatási intézmények Kazincbarcikán

2011. szeptember 1. - történelmi dátum városunk keresztény érzületű
lakóinak életében, hiszen a szocialista városvezetés 3 oktatási intéz-
ményt adott egyházi működtetésbe.
Egy óvodát a Görög Katolikus Egyház, egy általános iskolát a Tiszán -
inneni Református Egyházkerület, s a gimnáziumot a szalézi rend
mű ködteti az elkövetkező években.
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Mint szalézi (SDB) szerzetest, 2011

augusztusától a tartományfőnök ide, Ka -

zincbarcikára helyezett a volt Ságvári

Endre, immár Szalézi Szent Ferenc Gim  -
názium nevelési igazgató-he lyet te se ként,

lelki vezetői feladatkörbe, ahol a kiváló

és rokonszenves tanári kar mellett alap -

vetően jól nevelt, kedves fiatalokat is -

merhettem meg. 

Szép kezdet volt, hogy még az év -

nyitó előtt egy héten át órákig együtt

próbáltunk: az egyházközségi ének- és

zenekar és a gimnázium ének karának

apraja-nagyja.

A gondosan elvégzett átadási előké-

születeknek köszönhetően, augusztus

31-én Petróczi Gábor igazgató úr - az

egykori Ságvári Endre Gimnázium épü-

letében - nyitotta meg a Szalézi Szent

Ferenc Gimnázium első tanévét, s üd -

vözölte az ünnepségen jelen lévő szalé-

zi szerzeteseket és munkatársakat is. 

A hivatalos tanévnyitót követően az

is kola diákjai, tanárai, a vendégek átsé-

táltak a Szent Család templomba a tan-

évnyitó igeliturgiára.

Szinte minden diák megilletődöt -

ten lépett be a templomba. A bejáratnál

meg kapták a Szalézi Ifjúsági Mozga-

lom ál tal kiadott ének- és imafüzetet,

hogy könnyebben bekapcsolódhassanak

a szer  tartásba.

Este a Ságvári búcsúztató, s egyben

a Szalézi köszöntőest keretében föllép-

tek a diákok, az egész tanári kar, vala-

mint az ország különböző pontjairól

érkezett szalézi animátorok, s az általuk

vezetett vidám játékba szívesen kapcso-

lódtak be a gimnázium diákjai és tanárai

is. Görögtűzzel és a címer felmutatásá-

val végződött e szép ünnep.

Azóta ismerkedem a gimnázium ér -

tékes és élő hagyományaival, a diákok

pedig velünk az etika oktatás, a „Jó reg-

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Az új név: Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
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gelt!” ima, az igeliturgia, valamint a

szünetek, a kirándulások, az énekkari

próbák és sok egyéb program keretében. 

Számos diák nincs tisztában a vallás

alapvető kérdéseivel, a legtöbben nem

járnak templomba, mindazonáltal érdek-

lődéssel vesznek részt az órákon, és

gyakran hozzá is szólnak az elhangzot-

takhoz.

Minket hallgatnak, mivel az etikaó-

rákat három szalézi szerzetes, egy görög

katolikus és egy református lelkész tart-

ja (P. Márkus Zoltán SDB igazgató, P.

Vitális Gábor SDB plébános, Janka

Gábor parókus úr, Kolumbán Gábor lel-

kész úr). Jövőre vezetjük be a heti két-

órás hittanoktatást az újonnan jelentkező

osztályok számára.

Lassan megismerkedünk a helyi ha -

gyományokkal: így pl. a háromnapos gó -

lyatáborral, ami nagy élmény volt idén

is, ahol 100 diák volt jelen.

Volt diákigazgató-választás is: a 11.

évfolyam tagjai egész hétvégén ké szül-

tek, előtte lévő nap 5 órára, sőt hajnali

2-re is bejöttek hihetetlen lelkesedéssel.

Török pasa csodalámpával, hippik és

vadnyugat - ezek voltak a megjelenítési

keretek. 

A 20 perces szünetben színdarab,

tánc a diákok és tanárok előtt, lovaglási

lehetőség, célbalövés, habparti, csoki -

eső, hippi iskolabusz, diszkó az előtér-

ben, felszolgálás az ebéd alatt - ezek jel-

lemezték a sokéves hagyománnyal ren-

delkező vidám napokat.

Ezenkívül volt már számos környék-

beli, pesti, miskolci kirándulás az iskola

diákjainak, háromnapos tánc- és dráma-

képzés Aggteleken, koncert, Gimi Galé-

ria bemutatók, és közben csöndben zaj-

lanak az érettségik, a tanulmányi verse-

nyek, no meg a mindennapos tanítás.

A fiatalok spontán betekintést nyer-

hettek egy szalézi iskola szép teljesít-

ményébe. 

Szeptember 29-én - a nagyszünet-

ben - egy lengyel szalézi diákokból álló

ének kar érkezett. Kukuczka Robert sza-

lézi atya köszöntője és bemutatása után

diákjaink lelkesen hallgatták az előadás

műsorszámait, és nagy tapssal ju talmaz-

ták az énekkart. A koncert vé gén Ko -

dály „Esti dal” c. művét adták elő, de

oly mesterien, élethű magyar kiejtéssel

énekelték, hogy a kórusmű első felében

egyszerűen azt hihettük, az énekkar ifjú

tagjai magyar anyanyelvűek.

Itt is megragadom az alkalmat, hogy

megköszönjem az egyházközségben ta -

pasztalt szívélyes fogadtatást is, ami

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy zök-

kenőmentesen tudtam bekapcsolódni 

a gimnázium mozgalmas, és számomra

vadonatúj életébe. 

Közben lassacskán ismerkedem a

ked ves egyházközségiek által kínált -

ugyancsak színes - programokkal, a vi -

déki ékszerdoboz templomokkal és kö -

zösségeikkel.

Ságvári búcsúztató
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Kevesen tudják, hogy Bosco Szent

János, szalézi rendünk alapítója Szalézi
Családot is alapított. Ebbe a „szövetség-

be” beletartoznak a szerzetesek, a vilá-

giak, az ifjak, az életük virágában lévők

és a szépkorúak is, mely több százezer

fős mozgalomként segíti elsősorban a

fiatalok - bizonyos értelemben - rászo-

ruló rétegét.

Ki tudja mennyit ér egy ima? Egy jó

szó? Egy buzdítás, egy meghívás, egy

meghallgatás, egy könyv? A közvetlen

ifjakkal történő munka mellett elenged-

hetetlenül szükségünk van a kedves test-

vérek lelki támogatására is. Már most

kö szönöm az eddigieket! 

Don Boscónak egy állhatatosságot ki -

fejező idézetével fejezném be gondolatai -

mat:
„Helyezzük magunkat Isten kezébe.
Imádkozzunk, és minden sikerül”.

P. Andrásfalvy János SDB, igh.

Ha szeptember, akkor tanévkezdés.

A hajdan volt Dimitrov-, majd Herman

Ottó Általános Iskola a 2011-es tanévtől

a Tompa Mihály Református Általános
Iskola nevet viseli, mely közel 90 tanu-

lóval és 10 pedagógussal, valamint egy

iskolalelkésszel kezdte meg munkáját.

Az átadást követően Klimon István -
Kazincbarcika város alpolgármestere - a

következőket mondta:

“Nagy örömmel és várakozással 
ad juk át az épületet a Tiszáninneni
Református Egyházkerületnek. Azzal,
hogy az egyház Kazincbarcikán iskolát
fog mű ködtetni, egy olyan kulturális
többletet és impulzust kap a város, ami-
nek csak pozitív hozadéka lehet. En nek
megfelelően eredményes munkát kívá-
nok Önöknek, megköszönve az eddigi
korrekt együttműködést és a kölcsönös
bizalmat.”

Az egyházkerület részéről Szűcs

Endre püspökhelyettes szólt: “Nagyon
köszönjük a hosszútávú bizalmat, azért

imádkozunk és dolgozunk majd, hogy
ezt megszolgáljuk.”

Megkezdődött a tanítás, a tanulás.

Ma mindez már történelem, a Tompa

Mihály Református Általános Iskola

kezdetének történelme, mert történelmet

ír ez az iskola. Kölcsönös bizalom, mun-

kálkodás, imádság az útjelzői ez útnak. 

Nemcsak a gyermekekre vár az „új -

nak” tanulása, tanulni kell a pedagógu-

soknak, az iskolalelkésznek és minden-

kinek, aki az iskola dolgában érintett.

Jézus Krisztus a mi tanítónk, akitől

azt tanultuk: „Engedjétek hozzám jönni
a gyermekeket…” (Márk evangéluma 10: 14.)

Imádkozó gyermeksereg, imádkozó

szülők, imádkozó pedagógusok, az imád-

kozó felsőbarcikai gyülekezet, s az

egész Tiszáninneni Református Egy-

házkerület hordozza az iskola jövendő-

jét. Ez a mi örömünk és reménységünk.

Kolumbán Gábor
református lelkipásztor - iskolalelkész

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…”
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A csend beteljesülése

Évekkel ezelőtt egy nagyon kedves
tanítványomtól - akinek az édesapja
református lelkész volt - kaptam egy
medugorjei kis képet, amely a látno-
koknak megjelenő Szűzanyát ábrázol -
ta, mellette egy kis érmével. Azt kérte
tőlem, hogy jól látható helyre tegyem!

Hosszú idő telt el az ajándékozás
óta, de ezalatt az idő alatt többször
kézbe vettem, és előfordult, hogy
imádkoztam is. Ezentúl erre a képre
másképp fogok tekinteni, mint eddig
tettem!

2011. augusztus 21-én a hajnali
csendességben több társammal együtt

álltunk és vártunk… egy autóbuszra,
amely a mátészalkai Római Katolikus
Egyház szervezésében elvitt egy me -
dugorjei za rándoklatra. 

Reformátusként ez számomra a
csend beteljesülése volt… Ott voltam,
ott lehettem, ahol Ő megjelent, közvet-
len közelségbe kerültem Vele, éreztem
jelenlétét, megtapasztaltam ki áradó
kegyelmét, oltalmazó jóságát, és sok-
sok minden mást, amit nehéz megfo-
galmazni, elmondani és leírni. Át kell
élni, és ez nekünk, nekem megadatott!

Medugorje a béke, a nyugalom szi-
gete az átszellemült arccal sírva, mo so-

A csend beteljesülése

Medugorje
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lyogva fohászkodó hívők tömege ellenére. 
Én, aki irtózom a sokaságtól, nem féltem,

sőt, biztonságban éreztem ma gam. A nemzet-
közi rózsafüzér, a szentmisék, a szentségimá-
dás alkalmával sokszor sírás fojtogatta a tor-
komat, s ak kor még nem szóltam a bennünket
kí sérő plébánosok által bemutatott ma gyar
miséről, a hosszú út alatt elhangzott imád sá-
gokról, a könyörgésekről, az énekekről, és a
közbeiktatott kirándulásokról (Dubrovnik,
Plitvicei Nemzeti Park), melyek felüdülést
adtak testnek, léleknek egyaránt.

Fent, a Krizevác hegyén, ahová gyötrel-
mes út vezetett, kiteljesedett a csend… Érez-
tem ezt annak ellenére, hogy ott bábeli zűr-
zavar uralkodott. Mindenki a maga nyelvén
imádkozott „…mert nagy kegyelmek áradnak
a keresztből.”

Én is imádkoztam a magam nyelvén, öku -
menikus szellemben: „Boldogságos Szűz Má -
ria, magyarok Nagyasszonya, magyar édes-
anyák példaképe és pártfogója, közbenjárá-
soddal se gíts úgy, ahogyan eddig tetted. Kö -
nyörögj érettünk, érettem… Ámen.”

Beteljesedett a csend… eggyel több lett a
kis keresztek száma, mert én is otthagytam
azt, amelyet készítettem.

„Ott fönn a hegyen van az a hely, ahol 
a szív békére lel…”

Szeretném, kívánom, hogy a béke fo lya-
mai áradjanak erről a helyről az egyhá zakra,
az egész világra! 

Köszönöm fi aimnak, akinek ajándékaként
eljutottam Medugorjébe, a ró mai katolikus
híveknek, akik befogadtak közösségükbe.
Ké rem életükre, munkájukra - papjaikkal
együtt - Isten bőséges áldását, a Szűzanya
oltalmazó szeretetét, a Szentlélek ajándékait.

L. Gál Mária
Kótaj

Medugorje 2011

Hömpölygő, áradó
embertömeg.
Beteg, meggyötört 
lázongó szívek.

Krizevác hegyének
kőrengetege.
Erősödik-e általa
híveid reménye?

Bábeli hangzavar,
stációk.
Átszellemült arcok,
keresztek, zászlók.

Látnokok hihető
tanúságtétele.
Oszlat-e kételyt
vívódó szívekbe?

Harangok zúgása,
örömének.
Százezrek dicsőítik
szent neved.

Hívő, hitetlen
könyörög.
Lesz-e általa
látható örömöd?

Ég, föld
összeér.
Esdeklő zarándok
ide visszatér!

L. Gál Mária
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Most nem Jézus haláláról szeret-

nék elmélkedni, hanem saját éle tem

12. állomásáról. Ennyi önzőség (sze-

mélyesség) engedtessék meg nekem

azok előtt, akik amúgy is jól ismer-

nek. Így következtek: Jászapáti, Jász  -
kisér, Kecskemét, Lenti, Eger, Bu da -
pest, Jászárokszállás, Eger, Bécs, Ka -
zincbarcika, Jászberény és legújab-
ban Mezőkövesd.

Egy évvel ezelőtt kedves, jó bará-

tom - B. László - Lengyelországba

invitált zarándoklatra. Sokat beszél-

tünk arról, hogy bizonyos egyházme-

gyei változások érintik őt. Minden

helyezés emberileg feldolgozást igé-

nyel, kibeszélést. Ez történt ezen az

úton, sok-sok imával.

Viszont arra végképp nem gon-

doltam, hogy miközben együtt érzek

A tizenkettedik stáció
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a másikkal, a történet rólam is szól.

Nevezzük ezt a Jóisten humorának.

De inkább gondviselésének, hogy

elő  re felkészített arra, ami velem tör-

ténni fog.

S történt, hogy ez év májusának

első napjaiban egyszer csak csörrent

a telefon, és érsek atya hívatott. Ami-

kor bementem hozzá, rögtön közölte:

Mezőkövesd I.-re szeretne helyezni. 

Kijőve a szobájából, bizony szé-

dülés fogott el. Ismét vége valaminek,

10 év igye  ke zete, szenvedése egy pil -

lanat alatt ér  téktelenné vált. Pedig mi -

lyen odaadással vágtam a fát télire,

meg hogy a templomfestés félig kész.

Meg egyéb ként is… Ilyen és hasonló

em beri érzések, gondolatok kavarog-

tak bennem... Sajátos lelkiállapotba

kerül ilyenkor egy gyarló lélek. 

Biztosan meglát ják rajtam a vál-

tozást - gondoltam. Megelőzöm a ta -

lálgatást, s va sár nap elmondok egy

mon datot a szentmisén: „Ér sek atya
augusztus elsejével új állomáshelyre
helyez...”

Amikor a hirdetésre került a sor,

rá néztem erre a rövid és könnyű mon-

datra… Nagy levegőt veszek, el kez-

dem… és nem tudtam kimondani.

Csak valamiféle nyöszörgés hagy ta

el a számat... Mindenki felkapta a fe -

jét, s tudtam, hogy ezt a pár szót ott,

akkor nem tudom kimondani, mert

rögtön belehalok.

Jelentem, azóta is élek, csak az a

pillanat volt nehéz. A mise után már

értelmesen fejtegettem az érdeklő-

dőknek, hogy mit is akartam volna

mondani. 

Akkor már tudtam mosolyogni, sőt

bölcsen nyugtatni a ré mül dö ző ket…,

tudják, nálunk ez egy rutin ügy, egy-

szer itt, másszor meg ott va gyunk,

bizony ez kemény katonaélet…

De amikor este lett, s véget ért a

nap, bizony ki kellett sírnom ma -

gam ból a felgyülemlett fájdalmat.

Azt mondják, van olyan, hogy a

könnyek adománya. Megtapasztal-

tam, hogy igen létezik, és hogy a

Szentlélektől van. 

Reggel már mosolyogva ébred-

tem, visszagondoltam előző esti ön -

magamra. Jó, hogy nem látott senki,

meg, hogy én se magamat.

Azóta voltak itt a kedves jászbe-

rényiek... Egy busszal. Elmondtam

nekik szépen, hogy a házasságban a

stabilitás, nálunk pedig a folytonos

úton levés az isteni adottság. A papi

lét prófétai jel szerepéről beszéltem,

meg arról, hogy az örök mába tar-

tunk, s a mennyei viszontlátás örö-

mét fejtegettem… de közben a sze-

mekben könnyek csillogtak, s az

enyémből is olykor egy-egy nagy,

meleg könnycsepp hullott az oltárra.

Dr. Medvegy János
mezőkövesdi plébános
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Isten áldjon, Balázs Atya!

Az ember élete során sokszor búcsúzik. Naponta

elmondjuk egymásnak: Viszontlátásra! Isten áldjon!
Este jövök! Holnap találkozunk!

Ezek az istenhozzádok mindig a viszontlátás remé-

nyében hangzanak el.

Hivatásod és érsek atya máshová szólított. Ahogy a

főpásztor mondta, most ott kell majd megszólítani a hí -

veket, s azokat is, akiket még nem szólítottak meg, meg-

hívni az üdvösség útjára, és Krisztushoz vezetni őket.

Ha szerettünk útnak indul, máshová költözik, akkor

nem engedjük el üres kézzel. Ajándékot adunk neki, ami

majd ránk emlékezteti. A tárgyi emlékek mellett sokkal

fontosabbak a lelkiek. Ilyen lelki ajándékként élted meg

az egyházközség keretein belül működő karitatív szerve-

zetek, énekkarok és az imacsoportok munkáját. Nagyon

örültél a szép templomi hangversenyeknek, és szívesen

bocsátottad Isten házát az iskolák rendelkezésére, hogy

ott tartsák meg karácsonyi ünnepségüket.

A viszontlátás hamar megörvendeztetett minket, mert

a szokásos őszi férfi zarándoklat résztvevőit meghívtad

új állomáshelyedre, Abasárra, és mi elfogadtuk azt. 

Megnyugodva tapasztaltuk, hogy tágas, felújított

plébánia az új otthonod. A templomot és környékét

buzgó hívek tartják tisztán és virágosan. Tudták, hogy

egész vendégsereg tartózkodik nálad, ezért hát hoztak

bort, szőlőt a vendégeknek. Úgy láttuk, hogy minden

adott ahhoz, hogy minél hamarabb otthonodnak érezd

Abasárt is.

Kedves Plébánosunk! Emlékezzél szívesen Kazinc-

barcikára, ahol templomot építhettél, és megtölthetted azt

munkád eredményeként jó szándékú hívekkel! Imáink

kísérjenek új állomáshelyeden, és te is emlékezz meg ró-

lunk imáidban a kazincbarcikai és a filiákbeli híveidről!

Viszontlátásra Balázs atya! Isten áldjon!

Tompa István
az egyháztanács elnöke

Isten áldjon, Balázs Atya!
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Szerzetesrendek
Szeretnék segíteni a Kedves Olvasóknak abban, hogy eligazodjanak 
a szerzetesrendek között. A legtöbb hívő ugyanis csak annyit lát, hogy a
szerzetesek különböző öltözetet hordanak, más a nevük, de hogy mi a jel-
legzetességük, miben különböznek egymástól, azt nemigen tudja. Ezért
úgy gondolom, hogy szívesen veszik ezt az ismertetést.

Minden szerzetesrendnek közös

cél ja az, hogy az evangéliumi taná-

csok megva lósításával Istent tökélete-

sen szolgálja. 

Honnan erednek az evangéliumi

ta nácsok? Az evangéliumban találjuk

meg rá a választ. 

Egyszer egy gazdag ifjú Jézus elé

járult és megkérdezte: 

- Mester, mit tegyek, hogy az örök

életet elnyerjem? 

Jézus azt felelte: 

- Tartsd meg a pa rancsokat. 

Mikor az ifjú azt válaszolta, hogy

azokat megtartotta ifjúkora óta, Jé zus-

nak megtetszett, és azt mondta neki: 

- Egy híjával vagy még. Menj,

add el a vagyonodat, árát oszd szét a

szegények között, és kövess engem. 

Az ifjú ekkor elszomorodott, mert

nagy vagyona volt, és eltávozott.

Ebben a jelenetben találjuk meg az
evangéliumi tanácsokat. Ezek: az ön -
kéntes szegénység, lemondás a házas -
ságról és az önkéntes engedelmesség. 

Minden szerzetesrendnek alapelve

az, hogy tagjai az evangéliumi taná-

csok megvalósításával kövessék Jé -

zust, de azt különböző módon való-

sítják meg. Ismertetem tehát a szer-

zetesrendeket, de nem mindet, mert a

részletes ismertetésben a sok adattól

megint nem látnánk a lényeget. Így

csak a legfőbb irányzatokról, és azok

képviselőiről szólok.  
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• A monachusok. Legfőbb jelleg-

zetességük, hogy egy kolostorhoz

vannak kötve. A legrégebbi nyugati

szerzetesrend Szent Benedek rendje,

ezért né pünk Szent Benedek rendjé-

nek tagjait bencéseknek hívja. Első

kolostoruk a Monte Cassino hegyen

volt. A rend kolostorait általában a

hegyek tetejére építették! A szerzet
jelszava: Ora et labora! - Imádkoz-
zál és dolgozzál! 

Céljuk, hogy Istent imájukkal és

munkájukkal dicsőítsék. A zsolozs-

mát közösen végzik, mert azt tartják

életük feladatának, hogy a zsolozs-

ma végzésével imádják Istent. Ez az

egyik jellegzetességük. A szerzetes-

rend tagjainak saját tu lajdonuk nincs,

de a kolostornak van. Ez a másik jel-

legzetességük. 

A legelső ma gyar nyelvemlék is

ennek szellemében keletkezett: a ti ha-

nyi apátság alapítólevele felsorolja

annak a birtoknak a határait, amelyet

a király a bencéseknek adományozott.

Ezért az alapító oklevél tartalmaz né -

hány magyar szót a latin szövegben. 

A kolostorok egy apát vezetése

alatt állnak, és egymástól függetle-

nek. Újabban azonban bizonyos egy-

ségbe tömörültek. Ruházatuk fekete

reverenda, fö lötte egy kötényszerű ru -

hadarab, a skapuláré. Népünk ke resz-

tény hitre térítésében igen nagy szere-

pük volt. A kolostor vezetője az apát.
Szent Gellért is bencés apát volt, mi -

előtt Magyarországra jött volna. 

A ciszterciek is Szent Benedek

regulái szerint élnek. Öltözetük fehér

reverenda, rajta fekete skapuláré. 

• A kolduló rendek. A rend tagjai

Assziszi Szent Ferenc fogalmazásá-

ban kívánják Istent szolgálni. Abban

különböznek a monachusoktól, hogy

nemcsak a rend tagjainak, de a kolos-

tornak sem lehet vagyona. Ezért kol-

duló rendnek nevezik a rendet. Mun-

kájukból, adományokból tartják fenn

magukat. 

A rend több ágra oszlott: minori-
ták, (fekete reverendát hordanak),

ob szervánsok vagy franciskánusok
(bar na csu ha a ruhájuk), és kapuci-
nusok, (bar na csuhájuk van, szakállt

növesztenek). A kapucinusok a feren-

ces rendeknek a legszigorúbb ága. 

A rend mindhárom ága egy kötél-

ből készült övet (kordát) visel, amin

há  rom csomó jelzi az evangéliumi

ta nácsokat. A zsolozsmát közösen

végzik. 

Kezdetben a kispolgárság, vagy a

városi szegény lakosság lelkipászto-

rai voltak, rend szerint a városok szé-

lére telepedtek. Egy-egy kolostor fe jét

gvárdiánnak hívják. Kapisztrán Szent
János is kapucinus szerzetes volt. 

Újabban megjelent ferences ág: a

Fe  ren ces Kistestvérek Rendje. (Noha

a mi  noritáknak is ez a neve: Ordo

Fratrum Minorum = a kisebb testvé-

rek rendje.) 

60 ________________________________________________________________
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A másik kolduló rend a domonko-
sok rendje. Szent Domonkos alapítot-

ta az albiak és a valdiak (eretnekek)

megtérítésére. Mivel ezek az eretne-

kek lemondtak a vagyonról, ő is sze-

gény lett, hogy ne tudják szemére

hányni gazdagságát. Nevük magyar-

ban: domonkosok. 

So kat tanulnak, hogy az igazság

erejével győz zék meg az eretnekeket

és a hitetleneket. Juliánusz barát is

domonkos rendi szerzetes volt.

• Papi társaságok. A rend célja 

a lelkipásztorkodás. Főleg papokból

áll. És mivel a lelkipásztorkodásban

csak úgy tudnak részt venni, ha nin-

csenek kötve a közös papi zsolozs-

mával, a zsolozsmát nem közösen

végzik. Magánvagyonuk nekik sincs.

A legtanultabb rend. 

Legjellegzetesebb a Jézus Társa-
sága. Jezsuitáknak is hívják őket. 

A rendnek nincs sajátos tevékenysé-

gi iránya, a rendtagok ott szolgálják

Isten ügyét, ahol tudják. Öltözetük a

világi papok reverendája. (Talán nem

olyan díszes: nincs rajta annyi gomb.)

Ebbe a csoportba tartoznak a pre-
montreiek, és Don Bosco rendjének
tagjai is. A zsolozsmát ők sem együtt

végzik. 

Minden férfi rendnek megvan a

ma ga női ága. Nevesebbek a klarisz-
szák. Nevüket Szent Kláráról kapták,

aki Assziszi Szent Ferenc példája

szerint a nők számára alapított egy

szerzetesrendet. Öltözetük barna szí -

nű csuha.

Újabban megjelent olyan szer ze-

tesrend is, (vagy jámbor társulat),

amelynek tagjai nem laknak együtt

egy kolostorban, csak bizonyos idő-

ben  jönnek össze, támogatják egy-

mást, és apostolkodnak a világban.  

A szerzetesség és a papság nem

azonos egymással. Aki szerzetes, nem
szükségszerűen pap is. Minden szer-

zetesrendben vannak felszentelt pa -

pok (páterek) és szerzetes testvérek.

A szerzetesek a hit példás meg-

élői. Ezért, ha az Egyházat támadás

éri, először őket támadják. Az elmúlt

ateista politikai rendszer is őket tá -

madta a leglátványosabban: megvon-

ta működési en gedélyüket, eltulajdo-

nította házaikat, megtiltotta, hogy

együtt éljenek. Közülük igen sokat

börtönbe vetettek. A szerzetesek pe -

dig a világban is kitartottak, tanúsá-

got tettek hitükről.

Czakó István
ny. pápai prelátus
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Labouré Szent Katalin, a csodásérem látnoka

Augusztus 22-26 között lelki ve -

zetőnek hívtak egy buszos zarándoklat-

ra. Úticélunk a francia főváros, Párizs

volt. E zarándoklat legmélyebb lelki

élményében akkor részesültem, amikor

a Csodás érem-kápolnájában mutattam

be egy szentmisét. Abban a szentély-

ben, ahol tőlem néhány méterre volt

csupán a látnok nővér épen maradt

teste. Ismerkedjünk meg tehát Katalin

nővér és a csodásérem történetével. 

Labouré Katalin 1806. május 2-án

született Fain-les-Moutiers nevű falu-

ban. Szüleinek kilencedik gyermeke

volt. 1815. október 9-én meghalt édes-

anyja, 11 árvát hagyva maga után. 

Katalin fájó szívvel karolta át ekkor

a Szent Szűz szobrát, kérve: „Ezután
Te légy anyám!“ Az elárvult családnak

ő lett a kis gazdasszonya, munkájához

az imádságból merített erőt. 

18 éves korában érezte Isten hívá-

sát. Álmában Szent Vincét látta, aki 

a betegek ápolására buzdította. Sok

nehézség után 1830 áprilisában kezdte

meg a noviciátust a Szent Vince Szere-
tet Leányai Társulat párizsi anyaházá-

Labouré Szent Katalin, a csodásérem látnoka

ban. Ekkor kezdődtek a látomásai.

1830. július 18-án éjjel fél 12-kor egy

4-5 évesnek látszó, fehér ruhába öltözött

fiúcska ébresztette fel. „Jöjj a kápolnába, 
a Szent Szűz vár reád!” - szólt hozzá. 

Katalin a döbbenettől szólni sem tudott.

Gyorsan felöltözött, s a fiúcska kíséretében

a kápolnába sietett. A jelenés két órán át

tartott. A Szent Szűz jelezte a rá váró tenni-

valókat: 

„Gyermekem, Isten egy feladatot bíz
reád. Sokat kell majd szenvedned, de szíve-
sen kiállod, ha meggondolod, hogy ez az Ő
dicsőségére szolgál. Fölismered, ami Isten-
től jön, s nem lesz nyugtod, míg lelki veze-
tőddel nem közölted. Sok ellentmondásban
lesz részed, de ne félj, mert a kegyelem
veled lesz...”

A Szűzanya sok mindent elmondott még

Katalinnak, de a csodáséremről még nem

esett szó. Jelezte a hamarosan kitörő forra-

dalom pusztítását, de megígérte, hogy Szent

Vince Társulatát meg fogja őrizni... Katalin

hallgatott élményeiről. Egyedül gyóntatójá-

val osztotta meg titkát.

1830. november 27-én este fél hatkor a

Szent Szűz újabb látomásban mutatta meg

a nővérnek a csodásérem tervét. Katalin a

Szüzet kitárt karokkal látta. Mária egy félig

látszó földgömbön állt, s két kezében egy

kisebb gömböt tartott, majd így szólt: „Íme
ez a gömb, melyet itt látsz, az egész világot
jelenti… s minden embert külön-külön.” 

A Szűzanya ujjain gyűrűk, s azokban

drágakövek voltak, amelyekből több fény-

sugár áradt. „Ezek a sugarak a ke gyelmek
jelei, melyeket Mária az em berek számára

A csodásérem
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kiesdekel.” - hallja Katalin. A Szent Szűz

jobb kezétől kezdődően arany felírás volt

látható. A felirat átívelt Mária feje fölött,

és bal kezénél végződött. Az írás így

szólt: „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz
Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád
menekülünk!”

Mária kérte Katalint: „Készíttess erre
a mintára érmeket! Mindazok, akik nya-
kukon viselik, sok és nagy kegyelemben
részesülnek. Túláradó kegyelmet kapnak
azok, akik bizalommal viselik.” „Azok,
akik azt megáldása után viselik, és áhí-
tattal elmondják ezt a rövid fohászt, Isten
Anyjának egészen különös oltalma alatt
állnak.”

Ezt követően megfordult a kép, s a

látnok az érem hátoldalát látta. Középen

nagy M betű és a kereszt kombinációja

rajzolódott ki, alatta a két szív. Az egyi-

ket tövisfonat koszorúzta, a másikat tőr

járta át. Az egész kompozíciót pedig 12

csillag övezte. 

Néhány héttel később - decemberben -

a jelenés és a rá vonatkozó felszólítás

megismétlődött. Utolsó látomásában a

Szűz anya tudtára adta Katalinnak: „Le -
ányom, most már nem jövök többé, csak
imáidban hallod szavamat.”

Katalin gyóntatója, Jean-Marie Aladel

atya csak 1832-ben közölte az eseménye-

ket Párizs érsekével, Hyacinthe Louis de

Quélennel. Az érsek az érem elkészítésé-

ben jó lehetőséget látott a Szent Szűz

tiszteletének terjesztésére, s ezen meg-

fontolásból a júniusban forgalomba ke -

rült érméket elsőként maga a főpásztor

adta tovább híveinek. 

Az érsek megbízásából Guillou atya

1834-ben megjelentette az első hivatalos

közleményt az éremről. Aladel atya pedig

még ebben az évben megírta, és százez-

res példányban kiadta az érem történetét,

amit az emberek ha marosan megvásárol-

tak. A kiadványt öt év alatt hét nyelvre

fordították le. 

Párizs érseke időközben megindította

a hivatalos vizsgálatot, s 1836. február

16-tól július 13-ig tizenkilenc ülés foglal-

kozott a jelenésekkel, a csodás éremmel,

és a vele kapcsolatos csodákkal, majd a

bizottság hitelesnek nyilvánította az ese-

ményeket, és igaznak a csodás érem tör-

ténetét. 

A vizsgálati jegyzőkönyv 5. pontja

ezt írja: „Az éremmel kiesdekelt és hite-
lesített rendkívüli kegyelmek: gyógyulások
és megtérések, … csupa igazoló érvek a
té nyek megállapításához, hogy az úgy-
nevezett csodásérem egyes-egyedül Is ten-
től eredhet.”

De Quélen érsek kérésére XVI. Ger-
gely advent második vasárnapjára ünne-
pet engedélyezett a Szeplőtelen Foganta-
tás tiszteletére. 1839-ben pedig kieszkö-

zölte a Szentszéktől, hogy a Lorettói litá-

niába foglalják bele a következő könyör-

gést is: „Áteredő bűn nélkül fogantatott
királynő, könyörögj érettünk.” 

A lánglelkű érsek a Notre-Dame temp-

lomban kü lön trónust emelt a csodásérem

bronzba öntött másának.  

Katalin gyóntatója az éremmel kap-

csolatos tömeges imameghallgatásokról,

megtérésekről és csodákról ezt mondja

könyvében: „Százezrek, milliók vallják,
hogy soha sem fordultak a csodásérmű
Nagyasszonyhoz hiába, midőn a lelkek
megvilágosítása, megindítása, jóra- vagy
jobbravezetése forgott szóban.”

A feltűnő megtérések, csodák és a

mérhetetlen kegyelem áldásai hetek alatt

közismertté tették a csodásérmet, s ma ga

a nép nevezte el az érmet cso dásnak. 

2011okt_harangsz:Layout 1  2011.11.25.  11:25  Page 63



64 ________________________________________________________________

KARÁCSONYKARÁCSONY

Az érem 1836 és 1839 között Fran-

cia országon kívül Lengyelországban, Kí -

ná ban, Oroszországban, Észak-Ameriká-

ban és Abesszíniában is elterjedt, mint -

egy tízmillió példányban.

Katalin nővér élete nagy részét Párizs

egyik munkásnegyedében - Reuilly-ben -

töltötte. 45 éven át nagy szeretettel, türe-

lemmel gondozta itt a szegény öregeket.

Azon fáradozott, hogy békésen éljék le

hátralevő napjaikat. Amikor már nehezen

tudott járni, a portán teljesített szolgála-

tot, mindenkinek jó példát adva. „Istent
látta mindenben és mindent Istenben
látott“ - hangzott el a szentté avatásakor. 

Negyvenhat éven át őrizte gyönyörű

titkát. Az érdeklődők kíváncsi kérdéseit

mindig ügyesen kivédte - elterelve magá-

ról a figyelmet. Halála előtt főnöknőjével

közölhetett mindent. „Én csak puszta esz -
köz voltam. A Szűzanya nem az én ked ve-
mért jelent meg“ - mondotta. 

Alázatos és egyszerű volt 1876. de -

cember 31-én bekövetkezett haláláig.

Het ven évet élt. Élményeiről élete során

mindössze két emberrel beszélt: gyónta-

tójával és rendi elöljárójával. Külön pa -

rancsra csak 1841 augusztusában írta le a

vele megtörtént eseményeket. 

Katalin nővért 1933-ban avatta bol-

doggá XI. Piusz pápa. Ekkor exhumál-

ták, 57 év után. Teste teljesen épségben

ma radt, sőt kezeiről - melyek életében

ma gán viselték súlyos ízületi betegségé-

nek nyomorító jeleit - eltűntek a betegség

jelei. „A bőr és izomzat ép, csontok, por-
cok rugalmasak, köröm, haj természetes
állapotban. Szeme is ép, még kék színét
is megőrizte“ - olvasható az exhumálási

jegyzőkönyvben.

1947. július 27-én XII. Piusz pápa

avatta szentté. Ő mondotta róla: „...Ka ta -

lin nővér a XIX. század egyik legkiemel-
kedőbb szentje és misztikusa, akinek hi -
telességét már életében csodák tanúsí-
tották...“

A jelenések kápolnájában - a pá rizsi

Rue du Bac 140. alatt - üvegkoporsó őrzi

épen maradt testét. Lourdes után a leglá-

togatottabb kegyhely Franciaországban. 

A csodásérem felirata már 1830-ban

„bűn nélkül fogantatottnak” nevezi 

a Szent Szüzet, jóllehet a Szeplőtelen

fo gantatás dogmáját csak 24 évvel ké -

sőbb, 1854. március 25-én hirdette ki 

IX. Piusz pápa. Lourdesban a 14 éves

Bernadette Soubirousnak, az 1858. már-

cius 25-i je lenés alkalmával Mária már

így mutat kozik be: „Én vagyok a Szep -
lőtelen Fogantatás.”

XIII. Leó pápa 1884. július 23-i dek-

rétumában rendelte el a Csodásérmű
Boldogasszony ünnepét november 27-re.
X. Piusz pápa 1909. július 8-án jóvá-

hagyta a Csodásérem Társulatát és mű -

ködési szabályzatát. Ennek célja a Szűza-

nya tiszteletének és a csodáséremnek a

terjesztése. A csodásérem és a hozzá

fűződő ígéret természetesen ma is érvé-

nyes. Viselése és a fohász imádkozása

ma is kegyelmek forrása. 

A csodásérem beszerzése bármikor

lehetséges, és viselése mindenkinek aján-

latos. Árvai Zoltán 
vizsolyi plébános

Labouré Szent Katalin
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Boldog családokért

megélésének. Így so hasem fog tud ni

beteljesedni az a vágy, amely ott él

az ember lelkében. 

A családi élet Isten örök akaratá-

ból az emberi élet megszentelését, 

a házasfelek javát, és a gyermekek

javát akarja szolgálni. A családi kö -

zösség értékes. Az egészséges lélek és

az egészséges közösség növekedését

szolgálja. A közösség utáni vágy ott él

az emberben. A szeretni és a szeretve

lenni elv a családban tud kiteljesedni.

Mi, keresztények pe dig mindezt el

sem tudjuk képzelni Isten nélkül.

Hogyan élhetnénk életünket anélkül

az Isten nélkül, akinek életünket kö -

szönhetjük? Az Istentől elforduló ma -

terialista világ ezt a katasztrófát hozta

az emberiség számára, amelybe elju-

tott az életünk. 

Isten a harmónia, a rend, a szeretet

Istene. A sok negatív példa és tapasz-

talás biztosan hatással van a ma élő

fiatalok gondolkodására, és a családos

felnőtt emberek kiüresedett életére.

Ahol a családok már nem mű köd-

nek, ott nem működik az egészséges

emberi lélek sem. Ahol elvetik mind

az egyéni, mind a közösségi szinten a

családok fontosságát és létét, ott fel-

borul a lelki és a társadalmi élet kö -

zössége is. 

A közelgő évvége lassan lezárja 

a „Családok évét“, amelyet a Ma -

gyar Katolikus Püspöki Konferen-

cia hirdetett meg ebben az eszten-

dőben. Nem véletlenül látta szüksé-

gét en nek, hiszen oly korban élünk,

ahol az Istentől rendelt hivatásun-

kat nem vesszük tudomásul. Ezért

van ma a jóléti társadalmakban vál-

ság nemcsak a papi, a szerzetesi

hivatások területén, hanem a házas-

élet, a párkapcsolatok világában is. 

Az ember alapvető vágyai közé

tartozik, hogy boldog akar lenni,

hogy szeretve legyen. A sok kiüre-

sedett lelkű ember azonban nem

képes arra, hogy ezt mások számá-

ra ajándékul tudja adni. 

Vagy amikor saját önzőségünk

szab korlátokat a boldogság közös
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Nekem is fontos volt, hogy egy

szerető családban tudtam életemet

elkezdeni, és jó, hogy most is körül-

vesznek szerető szüleim. 

Anyagelvű, rohanó világunkban

sokszor elbizonytalanodunk a házas-

ság értékeiben. Hajlamosak vagyunk

beletörődni abba, hogy elmúltak a

mézeshetek, a mi házasságunk is el -

szürkült. Túlterheltek vagyunk, nem

szánunk időt arra, hogy benső éle-

tünkről be szélgessünk. Fáradt férj-

ként vagy feleségként érkezünk haza,

és még rengeteg tennivaló vár ránk. 

A „korábban volt idő egymásra”
időszak valami miatt véget ért. Se -

be ket hordozunk, de az évek során

megtanultuk: a kényes, fájó dolgok-

ról nem beszélünk. Nem akarjuk

egy mást bántani, inkább hallgatunk.

Már nem érdekel a másik. Jobb, ha

nem is szól hozzám, vagy én őhozzá.

Ha így teszünk, falak épülnek kö -

zénk, párhuzamosan élünk egymás

mellett, és nem együtt halad az éle-

tünk. Kapcsolatunk jó esetben ud  va-

rias és szerető légkörű, de tá vol -

ságtartó. 

Kettőnk egysége is formálissá vá -

lik. Kifelé minden rendben, de belül

nagyon is magányosak vagyunk. Ez

szenvedést, fájdalmat okoz, de a min -

dennapi rohanásban nem látjuk a ki -

utat, inkább nem is gondolunk rá.

Rá kell jönnünk, hogy életünk már

nem boldog.

Pedig Isten szándéka az, hogy az

ember már itt a földön boldog le -

gyen. Azért teremtett férfinak és nő -

nek bennünket, hogy egymást kiegé-

szítsük, segítsük, boldoggá tegyük.

Ez a boldogság az alapja az örömteli

családi életnek és a gyermekek testi-

lelki épségének, kiegyensúlyozott

fejlődésének is.

Az egyház nem mint külső szem-

lélő, hanem mint segíteni szerető kö -

zösség akar a mai kor embere mel lé

állni, hogy segítséget nyújtson eb ben

a válsághelyzetben. Mi szeretnénk,

ha mindenki megtalálná a boldog élet

útját. Fel akarjuk kínálni a le hetősé-

get, és segíteni akarunk mindazok-

nak, akik elfogadják ezt. Ebben akar

a Há  zas Hétvége lelkiségi közösség is a
katolikus egyház keretein belül se  gí -

te ni a már házasságban élőknek, vagy

a házasságra készülő fiataloknak. 

A Házas Hétvége célja, hogy a

házaspárok rátaláljanak arra az út ra,

amely visszaadja a boldog házas -

életbe vetett reményüket. Segítséget

nyújt, hogy rátaláljanak a párok a

mély egységre, a gyöngéd és fele-

lősségteljes szeretetre, a meghallga-

tásra, az egymásra figyelésre és lelki

sebeik gyógyítására. 

A fiataloknak igyekszünk a felké-

szítés során útmutatást adni a párvá-

lasztás, a párkapcsolatok helyes meg -

éléséhez. Szeretnénk ráirányítani a

figyelmüket, hogy a házasságban is

2011okt_harangsz:Layout 1  2011.11.25.  11:25  Page 66



________________________________________________________________ 67

KARÁCSONYKARÁCSONY

a párjukat tudják fontosnak tartani

úgy, mint a jegyesség ideje alatt. Mi
hiszünk a boldog házasságban! 

Magam is mint pap, ilyen boldog

házaspárokon keresztül ismertem

meg a közösséget. Országos és helyi

rendezvényeken, valamint hétvégés

barátaimon keresztül bepillantást

nyertem a párok életébe. 

Mi volt, ami rögtön megragadott

engem? Érződött a párokon, hogy

természetesek, nem akarják magukat

másnak mutatni, mint amik valójá-

ban. Látszott rajtuk, hogy jól érzik

magukat, és a szó legteljesebb értel-

mében boldogok voltak. Harmóni-

kus és kiegyensúlyozott volt az éle -

tük. Nem volt mit takargatniuk. Egy-

másban találták meg életük párját.

Számukra az Isten által megmutatott

emberi élet természetes életforma

volt. Ezért hitüket és szentségi életü-

ket is komolyan élő keresztény em -

bereknek ismertem meg őket. 

Szeretettel tudták egymást elfo-

gadni olyannak, amilyenek. Így vol-

tak fontosak egymásnak, nemcsak

mint házaspárok, hanem a közösség

többi tagja számára is. Mint pap, én

is hamar értékes társakra, igaz bará-

tokra találtam, s körükben jól érzem

magam. 

Mindazok, akiket közelebbről is

megismertem, tudom, hogy akarnak

is tenni a boldogságukért. Magától

ez sem megy. 

Akarok-e valamit ten ni a boldog-

ságunkért, hogy életünket, családunk

harmóniáját előbbre vigyem? A dön-

tés rajtam múlik, a cse lekedetet ma -

gamnak kell megvalósítani. Azok a

pá rok, akiket megismertem, a bol-

dogságuk érdekében fontosnak tar-

tották, hogy meghozzák a szeretet-

teljes döntést.

A Házas Hétvége lelkiségi közös-

ségünk szívesen hív meg olyan pá -

rokat, akik szeretnének egy boldo-

gabb életet közösen megélni. Velük

egy hétvégét töltünk el péntek esté-

től vasárnap estig, hogy megismer-

jék a közösséget, és ennek a lelki-

ségnek az alapjait. 

Számomra nagy ajándék, amikor

a pénteken megérkező fáradt, és ne -

hezen megnyíló párok vasárnap este

örömkönnyekkel a szemükben adnak

hálát azért a megújulásért, ami a hét-

vége során bennük végbement. Újra

egymásra találtak, és újra visszatért

közéjük az első szerelem. Isten ilyen

csodákra képes, ha hagyjuk, hogy Ő

munkálkodjon bennünk és általunk.

Én hiszem és vallom, hogy Isten

csak olyan életre hív meg bennünket,

amelyben az ember megtalálhatja

boldogságát. Ha ezt szem előtt tart-

juk, és ezért munkálkodunk, akkor

megtaláljuk életünk értelmét, és bol-

dogok leszünk. 
Szarvas Péter 

kerületi esperes, plébános 
- Szent Anna templom
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A család az emberiség igazgyöngye, mely Isten szívében fo gant
Elvira anya gondolatai

A család, ez az igazgyöngy, mely

az emberi nem gazdagsága, manap-

ság tele van békétlenséggel, zűrza-

varral, és tisztátalanná lett. Már a te -

remtés haj nalán, amikor Isten meg-

teremtette az eget, a hegyeket, a ten-

gert, és mindazt a szépséget, mely

körülvesz bennünket, az Ő szeretete

lassan előkészítette a természetes

környezetet a férfi és a nő számára.

Mindannyiunk szívében ott él a csa-

ládi élet iránti vágy, mert a maga tel-

jességében csak a családban fejeződ-

hetnek ki legalapvetőbb szükséglete-

ink, az igazi szeretet cselekedetei. 

A család modell a Szenthárom-
ság valóságából született: Atya,
Fiú, Szentlélek. Fontos és alapvető

szükséglet ez, melyet mindannyian

ma gunkban hordozunk. Ha a másik

em ber tekintetével, mosolyával talál-

koznunk, megtapasztaljuk elfogadá-

sát, ez már lehet egy őszinte, tiszta,

érdek nélküli barátság kezdete, mely

lassan vonzalommá, párbeszéddé,

igazi szerelemmé válhat. 

Az Istennel folytatott békés és

sze retetteljes párbeszéd igazsága ré -

vén igazi hivatás ébred a házaspár-

ban a házasság szentsége iránt. Tisz-

tában kell lennünk azzal, hogy a há -
zasság nem valaminek a befejezése,
hanem egy új valami nek a kezdete,

mely tele van meglepetésekkel, ár -

nyékkal és ragyogó fé nyes ség gel.

Ezért az önmagad hit által való meg -

is merése lehetővé te szi, hogy társad-

dal együtt növekedj a sze  retetben,

hogy lassan felfedezd őt, megismer-

ve és tisztelve múltját és gyenge -

ségeit. Ez csak akkor történhet meg,

ha mindketten tekinteteteket a te -

remtő Istenre szegezitek, aki Atya és

Üdvözítő. 

A házastársaknak egymásért kell

adniuk életüket, lemondva önző vá -

gyaikról, hogy egy vagy akár tíz

gyer  mek is foganhasson örömben,

reményben és igaz szeretetben. 

Az első szavak, melyeket két ke -

resztény fiatalnak egymás szemébe

nézve kell kimondaniuk, így hang-

zik: „Szükségem van rád, fontos
vagy számomra!“ Még ha kezdet-

ben az út meredeknek tűnik is, higy-

gyük el, lehetséges az előrejutás, és

van lehetőség arra, hogy olykor

megálljunk, és az elé térdeljünk, aki
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erőt ad, figyelmeztet, elfogad, fel-

emel bennünket, és lelkiismeretünk

által szól hozzánk. 

Megengedjük-e, hogy belépjen

éle tünkbe, meggyógyítsa sebeinket,

gyengeségeinket javunkra fordítsa,

beragyogja szívünket és értel münket

igazságának fényével? 

Eggyé teszi „énünket“, hogy a

mély ben megszülethessen az új,

egyedülálló és megismételhetetlen

„mi“, mely számunkra a keresztény

családot jelenti, így belső egyen-

súlyra, harmóniára találunk, mely

segíteni fog bennünket, hogy édes-

apákká és édesanyákká váljunk. 

Istenhez való hűségben szavára

„kivetjük a hálót“, mert minden le -

het séges annak, aki hisz. Biztosak

lehetünk benne, hogy igazak a Szent -

atya szavai: 

„A keresztény család a szeretet
ci vilizációjának szíve és kö zéppont-
ja.“

A családi szentháromság
Még nem látja születendő gyermeke arcát, de annak nevelése

máris megkezdődik mindjárt, amint tudomására jut az édesanyának,
hogy megáldotta őt az Isten gyermekkel.

Isten nem akarta, hogy a világon egyedül ő legyen jó. Azért 
te remtette az anyai szívet.

Mikor 20 éves voltam, azt hittem, tízszer jobban tudok mindent,
mint apám. Mikor 30 éves lettem, azt hittem, éppen olyan okos
vagyok, mint apám. Mikor azonban 40 éves lettem, sokszor megyek
apámhoz tanácsért.

Édesapa, te vagy gyermeked számára az objektív valóság első
helytartója. Tehát az Isten első helytartója is, akivel ő találkozik.
Tekintélyedben tehát van valami Istenhez hasonló, lelki, szellemi, 
személyes valami

Annak a gyermeknek, kit a széltűl is óva nevelnek, izma erős sose
lesz, jelleme gyenge marad. Mert a mi kedvünkért életünkben az út
sima nem lesz. Rajta a gyengéknek sorsa az elmaradás. /Andor K./ 
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A Magyar Katolikus Püspöki Konfe-

rencia 2011-re meghirdette a Család évét.
Sokan felteszik a kérdést, mi köze az

egyháznak a családhoz? A válasz: a csa -
lád a legkisebb egyház!

Nagyon szemléletes oltárkép van a

kazincbarcikai Szent Család templom-

ban. A gyermek Jézus, édesanyja Mária,

és Jézus nevelőapja, Szent József – a

Szent Család.

Isten úgy gondolta el, hogy egyszü-

lött Fia családba szülessen és nevelőd-

jön. Ezzel is példát adva, hogy nekünk,

em bereknek is hasonló sorsot szánt Is -

ten. Azt akarja, hogy családban éljünk,

oda szü lessünk, és ott érjen véget éle-

tünk. „…a keresztény hitvestársak szent-
ségi há  zasságukkal látható jelei és
részesei is a titoknak: Krisztus és az egy-
ház egységének, termékeny szeretetének”

- olvashatjuk a II. Vatikáni zsinat doku-

mentumaiban.

Miért is van ez így? A szeretet miatt!

A szeretet lelkünk tápláléka, mint cse-

csemőnek az anyatej, de talán fontosabb. 

Az anyatejet lehet pótolni tápszerrel,

a szeretetet viszont semmivel. A csa lád

azért fontos, mert a szeretet ott tud a

leghatékonyabban élni. A szerető család

tud egészséges lelkületű gyermekeket

nevelni és megvédeni őket a világ csábí-

tó hatásaitól.

Nem is tudjuk, vagy nem is akarjuk

tudni, hogy mennyi veszély leselkedik

gyermekeinkre, de ránk, felnőttekre is.

Csak akkor eszmélünk rá, ha szembe

találkozunk vele, ha nekünk kell meg-

küzdeni, amikor esetleg már a hálójában

vergődünk.

Nagyon nehéz a problémától meg-

Zárógondolatok 

A Szent Család templom oltárképe
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szabadulni, gondolok itt a kábítószerre,

az italra, a játékszenvedélyre, de ide

sorolnám még a pénz imádatát, a mun-

kamániát, a tárgyakhoz való ragaszko-

dást. Ezek mind a család szétverésével

okozzák a bajt.

Megint a család……, de miért? Mert

egyedül nem tud az ember kiteljesedni,

nem tud értelmes életet élni. A család

segít, sőt kötelez, hogy ne váljunk önző,

csak magunkat szerető emberré. 

Például, aki az ital rabságában él, az

maga az önzés, mert önmaga élvezi azt

ideig-óráig, közben a családja szenved

tőle, sőt a családtól vonja el az italra

költött összeget, és az időt is.

Nagyon fontos az idő, amit a család-

dal töltünk, a gyermekeinknek mondott

mese, a közös étkezések, az egymással

megosztott gondok-problémák, amelyek

segítenek az egészséges, optimista csa-
ládszellem kialakításában.

Nagyon lényeges, ezért külön kell

szólni a közös imáról! Azt mondják,

hogy az a család, amelyik együtt imád-

kozik, megbonthatatlan, és könnyebben

tud ellenállni a kísértéseknek. 

A kísértő munkálkodása is igazolja 

a család fontosságát, mikor azt akarja

mindenekelőtt szétverni, mert az embert

legkönnyebben a családból kiragadva

tud ja karmaiba kaparintani. Ezért van a

világban mindenféle képzelt és belema-

gyarázott jog, hogy a család ne álljon

össze, és egyáltalán ne legyen család.

„Kezdetben Isten férfinak és nőnek
teremtette az embert” – olvashatjuk

Márk evangéliumának 10,6 versében.

Azért, hogy együtt éljenek, és az életet

továbbadják utódaiknak.  A családalapí-

tás a házassággal kezdődik, és az öna-

jándékozó szeretet tartja egyben. 

Isten azt akarja, hogy házasságban él -

jenek az emberek. „Amit tehát Isten egy-
bekötött, ember szét ne válassza” (M.10.9).

Úgy tűnik, ettől rettennek meg a fiatalok,

és nem merik elkötelezni magukat egy

életre, „holtomiglan-holtáiglan.”
Tanúsíthatom, milyen nagy élmény -

például 45 év házasságért - hálát adni

Istennek gyermekeink és az egyház nagy

családja jelenlétében. Hiszen az egyház

maga is egy nagy család.

Az egyházon belül van egy kisebb

családunk is, a cursillosok közössége. 

A cursillon megélt élményekről beszélve

gyakran hallani hálaadásról, amiért a cur -

sillosok családjához tartozónak vallhatja

valaki magát. 

Igen, ez is egy család, amit a szeretet

hozott létre, és a szeretet tart egyben,

megfelelvén a krisztusi parancsnak: „Sze -
ressétek egymást! Amint én szeretlek ti te-
ket, úgy szeressétek egymást ti is.”(Jn. 13,34).

Mi, cursillosok ezt a szeretetet próbáljuk

gyakorolni a mindennapokban.

Milyen csoda lenne, ha a földön min-

denki magáénak tudná és betartaná ezt a

parancsot. Akkor nem lennének háborúk,

nem lenne éhínség, nem lennének szét-

bomló családok és kallódó - nem tudni

hová tartozó - gyerekek, nem kellenének

szeretetetpótló szerek és cselekedetek.

Állhatatosan kérjük a Magyarok Nagy-

asszonyát, hogy a Kárpát-medencében

élő népeknél mielőbb megvalósulhasson

ez a szeretet, és Ő maga védje és őrizze

a családok szerető közösségét!

Farkas Gábor
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„Jézus Szíve, szeretlek én, segíts
át az élet tengerén!” - énekeljük

segítségkérő énekünket. Lassan vé -

géhez érünk a „Család évének”, de a

családban megélt életünk továbbra is

áthatja minden pillanatunkat, mely az

élet tengerén hullámozva zajlik, így

vannak benne örömök és keresztek. 

Több alkalommal írtam már cik-

ket, tettem már tanúságot életem egy-

egy pillanatáról és a családomról.

Mi is történik velünk? A kereszte-
ket úgy éljük meg, hogy a miénk a

legnagyobb, ne künk a legnehezebb,

pedig ismerjük a történetet, hogy 

a „legkisebb” ke resztünket kérjük

vissza Jézustól, mert a többi mind

nagyobb. Tele vagyunk ag godalom-

mal, pedig itt is ismerjük azt a mon-

dást: „Elég a mának a maga baja.”
Mostanában én is hasonlóképpen

éreztem magam. Több családi, rokoni

betegség, haláleset nehezítette a min-

dennapi gondokat. Már ott tartottam,

hogy számon kérjem Istentől: - Miért

teszel próbára? Mit tegyek?

Éreztem, egyedül nem megy a

megoldás keresése, így segítséget

kértem lelki vezetőmtől, de válaszát

nem volt lehetőségem elolvasni, és

tovább foglalkoztattak kérdéseim.

De nincsenek véletlenek! Vasár-

nap a szentmisén 1-1 gyermek ol vas-

ta az Olvasmányt és a Szentleckét,

én az egyetemes könyörgést. Beval-

lom, nem mindig tudtam fi gyelni.

De még aznap délután itthon

elolvastam a kérdésemre a választ,

amit a lelki vezető atyám küldött: 

- Figyelj a vasárnapi Szentlecké-

re! Akkor gondolkoztam el: „Ne ag -
gódjatok…” /Fil 4, 6-9/ Igen, a keresz-

tek sú lyosak, de elviseléséhez min-

dig ka punk segítséget, csak mi nem

figyelünk rá!

Mennyivel könnyebb az öröm, az

örömöt érezni! Férjemmel egy egy-

na pos zarándokúton voltam. Csoport-

tal mentünk, s gyönyörű volt mind-

kettőnknek. Köszönjük Istenünk! 

Sok öröm ért az úton. Annál is

inkább, mivel szeptember 24-én -

Gellért napon - voltunk többek kö -

zött a Gellért-hegyi sziklakápolná-

ban is. Gyermekünk neve is Gellért. 
A zarándokút papja pedig az az

atya volt, aki 27 éve keresztelte a mi

Gellértünket. Mint már említettem,

nincsenek véletlenek!

Másik egybeesés e gyönyörű na -

pon: az aznapi evangéliumot indulás

előtt elolvastam a napi evangélium-

Örömök és keresztek
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ban, s az igekártyán ugyanazt húz-

tam. Mégis az ottani szentmisén döb-

bentem rá mélységére, amikor hal-

lottam. Felejthetetlen élmény volt.

Ezt a két kis morzsát emeltem ki

a közelmúltból, hiszen mindenkinek

van öröme és keresztje. Azzal a szán-

dékkal tettem, hogy döbbenjünk rá

Isten végtelen szeretetére, mely tele

van szépséggel, örömmel. 

A kereszt súlya alatt pedig csak

egy lábnyomot látunk, mert az Úr

ölében hordoz minket.

Tehát van feladatom, feladatunk,

amit élnünk kell. Legyen mindenki

élete tele örömmel! Vegyük észre az

apró örömöket, Istenünk adta szép-

ségeket a természetben és az életben

egyaránt! 

Érezzük Isten szeretetét, és kér-

jük, hogy adjon minél nagyobb hitet

nekünk, hogy így tudjunk élni szere-

tetben együtt a családban, a társada-

lomban.

Kívánom, hogy minden ember-

társamnak sok örömet, kegyelmet

adjon a megszületett Jézus!

Áldott karácsonyi ünnepeket!

Csepregi Borbála
Bánréve

Bölcsességek
Krisztus, a Te szent kereszted halálra fáraszt és tép engem. Add meg
nekem az erőt, hogy ennek ellenére a mosolygás jótéteményét
gyakoroljam. (J. Arnoux)

Minden nyomorúság azért jött a világra, mert nem szeretjük a
keresztet. Ahelyett, hogy magunkhoz ölelnénk azt, visszariadunk attól.

Isten megadja az erőt, hogy elviseljük azt a bánatot, amit Ő ad
nekünk. De nem adja meg mindig az erőt ahhoz, hogy azt a bánatot
elviseljük, amit magunk szerzünk önmagunknak.

Nagy szenvedést átélt ember új szívet kap az Istentől. (Gárdonyi G.)

Tűrni könnyebb, ha az ember biztos benne, hogy valaki nézi ezt.

A megosztott fájdalom fél fájdalom, a megosztott öröm kettős öröm.
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Az áldás nem hiányozhatott – különö-

sen vidéken – a vallásos családok házából

(a miénkben most is ott van) falvédőre

hímzett szövegként, vagy bekeretezett kép

formájában. Templombúcsúk alkalmával

a bazárokban nagy választékban lehetett

találni színes - többnyire giccsesen díszí-

tett - „házi áldás” feliratú képeket. De a

festés, a rajzok, soha nem tompították el 

a szöveget, s annak tartalmát. 

Leggyakoribb formája szerint a kép

felső részén - mintha az égből hajolná-

nak - két angyali alak rózsából font fű -

zért lógat lefelé. Ez a kép aljára - a földre

érkezve - kinyílott rózsakoszorúvá tere-

bélyesedve hull szét, mintegy átölelve 

a szöveget.

Ez a két angyal talán éppen a béke

angyalainak képviseletében megjelenő

Gábriel és Rafael? Lehet fantáziálni…. 

De bárkik is, Isten küldötteinek jelképei. 

Küldöttek, akik Őt szolgálják. Ő küld-

te el Gábriel angyalt Názáretbe hírvi -

vőként Máriához, az áldottság üzeneté-

nek át adására.

Áldottnak nevezte Máriát, s áldottnak

mondotta a méhében megfogant Gyümöl-

csöt. Ő pedig hitt neki. Így Mária - mint a

hit elfogadója - követendő példája lett

minden kereszténynek, akiknek hinni kell

általa Istenben, a Jézus Krisztus által ren-

delt szentségekben, a föltámadásban, az

öröklétben.

Azáltal jöhetett le közénk a békét

hozó Szeretet, hogy Mária elfogadta és

befogadta a hírt. A szeretet pedig üdvös-

ségünk záloga, maga Isten.

A házi áldás mélységes tömörsége a

rossztól való védőburok, de egyben nyi-

tott út is kell, hogy legyen mindannyiunk

számára a cél felé. Mégpedig azért, mert

kiemelt szavaiban magában hordozza

mindazt, amit életünk útjelző iránytűjének

kell tekintenünk. S ha ezt követjük - mint

a pásztorok a Gyermek hollétét jelző

fénylő csillagot - utunk végén mi is meg-

találjuk Őt.

Ma különösen nagy szükség lenne

arra, hogy minden keresztény családban

ott legyen ez az „útjelző” úgy, mint régen. 

Aki nem hallotta volna még a házi
áldás kifejezést, annak első hallata nem

biztos, hogy megmozdítja benső rezonan-

ciáját. Akik viszont gyermekkoruk lakásá-

nak falán – a családi fényképek közé füg-

gesztve – láthatták e sokatmondó szöveget

tartalmazó „útmutatást”, azoknak lelkében

a múlt homályából is visszacseng a családi

fészek melegét hangtalanul óvó, figyel-

meztető írásos szöveg.

Hol áldás, ott szükség nincsen…

„Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten
Hol Isten, ott szükség nincsen.”
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Emlékszem, kisgyermekként játszótár-

saim, barátnőim családját két csoportba

soroltam. Ha lakásukban láttam kifüg-

gesztve a házi áldást, akkor vallásosnak

tartottam őket, ha hiányzott, akkor nem.

Szövegét nagyon fontos családi ima -

ként is átelmélkedhetjük.

A hitnek - mint Isten kegyelmi ajándé-

kának - óriási jelentősége, életformáló

hatása tud lenni a családokban. A szülők

elsődleges feladata, hogy tovább oltsák azt

gyermekeikbe úgy, mint szemzetet a gyü-

mölcsfába. De ápolgatni, locsolgatni is

kell azt, hogy ki ne száradjon. 

Aki komolyan hisz, az természetes

módon szeretni is tud. Tehát már a hit

magában hordozza a szeretetet.
Béke – milyen fontos a család életé-

ben! De mindenütt is: a munkahelyeken, a

közösségekben, magyar hazánkban, s az

egész világon. Ahol pedig békesség ural-

kodik, ott áldás van. A béke minden jónak

a kisugárzása: a nyugalomnak, a megértés-

nek, az önzetlenségnek.

Az áldás – életünk koronája, mely csa-

kis Istentől származik. Kérhetjük gyakran

imáinkban, mert szükségünk van rá. S kap-

juk minden szentmise végén papjaink köz-

vetítésével, hogy képesek lehessünk ellátni

ránk bízott feladatainkat. 

Milyen jó az is, hogy a tv, a rádió, a

napjainkat elválasztó éjféli órában a Him-

nusz éneklésének közvetítésével kér áldást

a magyar népre! Az áldás tehát Isten jósá-

gának szétáradása. Másra nincs is szüksé-

ge az embernek.

Ugye, milyen sokatmondó az a félre-

do bott, kikopott hímzésű falvédőkön lé -

vő - sok helyen elfelejtett, vagy szándé-

kosan kiiktatott - házi áldás szövege?

Pedig tartalma bearanyozza a földet, az

egész életet.

Mert áldás az eső a földre, a nap fénye

mindenre és mindenkire. Áldás a kenyér, a

termés, a levegő, a víz. Áldás a gyermek a

szülőnek, a szülő a gyermeknek, a jó há -

zastársak egymásnak. Áldás a jó munka-

társ, a jó szomszéd, a jó nevelő, és minden

jó emberi kapcsolat. Áldás minden, amit

létünkhöz megkapunk. Áldás a hit, a sze-

retet, és a béke is!

Áldás (lenne) maga az egész élet, ha

nemcsak a negatívumokat, a rosszat keres-

nénk benne. Ha elsősorban az egy fedél

alatt élő emberek ráérezhetnének egymás

szükségességére, akkor fölismerhetnénk

az áldás jelentőségét, és megérezhetnénk a

boldogságos, szükséges békét.

Nagyszüleink, őseink e köszöntéssel

léptek be a másik házába: „Áldás, bé kes -
ség e házra, s minden lakójára!”

Nem lenne célszerű ezt ma is föleleve-

níteni, de legalább lélekben kívánni? Pró-

báljuk meg, hogy szebb legyen az életünk!

Régi, szép énekünket idézve, kérjük a

közénk született Üdvözítőt, hogy: 

Ha ez meglesz, áldás uralja majd házainkat. 
Szepsi Gyuláné

„Béke Fejedelme, szentséges Istenünk, 
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!
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Ahhoz, hogy papjaink a kór-

házi betegeknek zökkenőmente-

sen ki tudják szolgáltatni a szent-

ségeket, szükség van segítő ke -

zekre, olyan emberekre, akik

összeírják azokat a betegeket,

akik igénylik a szentségek fel-

vételét. Ezek azok az önkéntes

kórházlátogatók, akik az össze-

írá sok mellett rendszeres beteg-

lá togatást is végeznek. Ezt a

mun kát évek óta Farkas Katalin,

Bata Imre és felesége, Orsolya

végzik velem együtt.

A kórházpasztorációt öröm-

mel fogadják a betegek, mert fi -

gyelmünk csak rájuk irányul,

ezáltal oldódnak aggodalmaik,

vigaszt és erőt merítenek a felé-

jük irányuló szeretetből.

De a beteglátogatásnak sok

buktatója van. Finom ráérzést kí -

ván, fel kell ismerni a beteg ál -

lapotát, akar-e, vagy tud-e kom -

munikálni velünk. Hosszú évek

alatt mégis kialakul az a tapasz-

A kórházpasztoráció igaz történetei

talat, hogy a beteg alkalmas-e kapcsolatterem-

tésre, elfogadja-e a má sik ember közeledését,

vagy sem.

Minden látogatás előtt imádkozunk. Az új

kórházi kápolnában jelenlévő szentségi Jézus

segítségét és a Szűzanya közbenjárását kérjük

erre a feladatra, mert egyedül bizony gyöngék

vagyunk. Itt, Barcikán 10 év kellett ahhoz,

hogy elfogadjanak bennünket a betegek, és a

kórházi dolgozók egyaránt.

Én ezt az önként vállalt feladatot Szekszár-

don kezdtem el mint Mária-légiós. A 29 év

alatt végzett beteglátogatás során számtalan

pozitív, de negatív élményt is átéltem. Minden

esemény mögött megéreztem, hogy itt nem va -

gyok egyedül, a nálam hatalmasabb, szeretőbb

Isten irányít, és Ő határozza meg a lépteimet.

• Szekszárdon a paksi atomreaktor beindí-

tását követően megszaporodtak a daganatos

be tegségek. Egy ilyen szobába léptem be, és

az első betegnek halkan elmondtam, hogy ka -

tolikus pap jön hozzájuk, és lehetőségük lesz

gyónni és áldozni. A fiatalasszony örömmel

kérdezte, hogy mikor jön az atya áldoztatni? 

A kórteremben idős asszony kötögetett az

egyik ágyon. Magából kikelve kiabálni kezdett: 

- Ide nem fogják behozni az Istenüket! 

Mindenki megdöbbent a jeleneten. A nagy

csöndet az osztályos orvos halk, kedves hang-

ja szakította meg, aki az ajtóban állt.

- Hölgyem! Ki fekszik ön mellett a jobb

oldali ágyon?

- Senki - válaszolta az asszony indulatosan.
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- Mert azon az ágyon nyolc héttel

ezelőtt egy súlyos, nyirokcsomó-daga-

natos fiatalasszony feküdt. Mikor közöl-

tem a férjével a betegség visszafordítha-

tatlan voltát, a férj elájult az irodában.

És amikor magához tért, csak ennyit

mondott: 

- Három kicsi gyermekünk várja ott-

hon az édesanyját. Én ezt nem élem túl!

- Ekkor azt mondtam neki: Uram.

Én reggel fél 8-kor indulok a kocsim-

mal a kórházba, 8 órára érek be. Egész

úton, s mindennap imádkozni fogok a

felesége gyógyulásáért. Megkérem önt,

hogy gyermekeivel együtt ugyanebben

az időben kezdjenek imádkozni Isten-

hez édesanyjuk gyógyulásáért. 

Három hét elteltével 30% javulás

állt be, ami rohamosan nőtt, és 5 hét

után teljes gyógyulást regisztráltunk.

Tegnap ment haza ez a fiatalasszony,

teljesen meggyógyulva. 

Tudja hölgyem, ez az az Isten, aki

ekkora csodát művelt, és akit maga

még a kórterembe sem akar beengedni.

• Hasonló eset Barcikán is történt.

Egy 55 éves asszony - amikor megtud-

ta, hogy katolikus pap jön az osztályra -

kiabálni és hisztériázni kezdett. A hat -

ágyas kórteremben öten kérték a szent-

ségek felvételét. A problémát egy ügyes

nővér oldotta meg. 

- Mikor érkeznek hozzánk? 

- Pontosan délután 3 órakor - vála-

szoltam.

Ebben az időpontban már ott álltak

a folyosón a betegek. Árvai Zoltán káp-

lán úr csodálkozott a folyosón várako-

zó betegeken, akik elmondták neki a

szomorú esetet. 

- Nem baj - válaszolta. 

- Innentől kezdve csak ima, ima és

ima szüntelenül, érte.

Az áldozás után rendszerint közös

imával és énekkel zárta a szentségvé-

telt Zoltán atya. Most is elkezdte az

éneket: „Édes Jézus neked élek, édes
Jézus neked halok.”

Az asszonyokkal közösen zengett a

folyosón az énekszó, és ez még több

esetben megismétlődött. A kórteremben

pedig egyedül maradt a hölgy, kijönni

nem tudott, mivel egyik lába béna volt. 

Két hónap telt el, amikor gyóntatás

alatt keserves jajgatásra lettünk figyel-

mesek. 

- Könyörögve kérem, drága atya,

jöjjön be, és oldozzon fel engem, mert

nagyon szenvedek.

A megtörtént eseteket azért írtam le,

hogy minden kedves olvasó érezze meg

az ima erejét. Mind a testi betegséget,

mind a lelki sötétséget meg tudja gyó-

gyítani az Úr Jézus, ha azt imáinkban

hathatósan kérjük tőle.

Mizsei Sándorné

A kórházi kápolna

2011okt_harangsz:Layout 1  2011.11.25.  11:25  Page 77



78 ________________________________________________________________

KARÁCSONYKARÁCSONY

• Nálad ez hogyan alakult?

- Tudod, Pityu, gyermekkoromban

természetes volt, hogy vallásosan él -

tünk, tartoztunk egy egyházközösség-

hez, de hogy tevékenyen részt kell ven-

nem az egyházközség életében, az a cur-

sillo lelkiséggel való találkozásom után

vált teljesen világossá. És nálad?

• Etelka, úgy érzem, hogy a három-

hetes kor ban történt megkeresztelkedé-

sem után én is bölcső-kereszténynek

mondhatom magam, ami 16 éves koro-

mig teljes egészében elkötelezett Isten

mellett, de az akkori idők szele (1947-

ben születtem) távol vitt Jézustól, ami

téves döntésnek bizonyult, tudom. Talán

nem vagyok egyedül azzal, hogy egy

vakvágányról milyen nehéz a helyesre

visszatalálni.

Megtapasztaltam, hogy nem vagyok

egyedül, Isten mindig mellettem van, és

Ő mutat nekem utat, ha megengedem,

hogy Ő irányítson.

Ezt a hangot hallottam meg 35 év

után, és kerültem kapcsolatba a cursillo

lelkiséggel, ami gyökeresen átalakította

az életemet. De nemcsak az enyémet,

hanem az egész családomét is Isten felé

fordította. Így lettem elkötelezett Isten

és embertársaim iránt, illetve az egyház-

községi munkák iránt is.

Többször meg akartam tőled kér-

dezni, hogy mi az, ami közös bennünk

(a hiten és a barátságon kívül), amiért

szívesen dolgozol velem?

- Azt hiszem, sok mindent egyfor-

mán látunk, pl. hogy tevőlegesen is részt

kell vennünk az egyházközség munká-

jában, hogy amit teszünk, azt szívvel-

lélekkel tegyük. Dolgozzunk úgy, hogy

látsszon rajta, ez a mi ügyünk.

Tudom, neked is fontos, hogy a temp-

lom és a plébánia környéke rendben le -

gyen. Munka közben ismerjük egymás

gondolatát, sokszor szólni sem kell,

mégis egymás keze alá tudunk dolgozni.

Te is így látod?

• Nagyon egyetértek veled. Hiszen

mind a ketten ugyanolyan cursillon vet-

tünk részt, ahol a tevőleges szeretetet, 

a tenni akarást, az elkötelezettséget ta -

pasztaltuk meg, amit most az egyház-

község munkájában is meg tudunk való-

sítani. Az ott kapott lendület ad erőt

ahhoz, hogy mindennap tudjuk szépíteni

egyházközösségünk környezetét. Jó az

is, hogy a munka közbeni beszélgeté-

sekből tudunk egymásból épülni.

Úgy érzem, hogy mindkettőnket az 

a vágy hajt, ahogy drága jó édesanyám

Négyszemközt
Párbeszéd arról, hogy mennyire vagyok hasznos tagja egyházközségemnek

Az ember gondolkodása, hozzáállása sokat változik élete folyamán.
Pár évvel ezelőtt mi is másként láttuk az egyházhoz való tartozásun-
kat. Mára változott ez a nézetünk. Erről beszélgettünk ketten: Barna
Pityu és én, Mihaleczkuné Etelka.
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Munka utáni derüs percek

nyéke! Az, hogy ez fontos számunkra.

• Etelka! Rátapintottál arra az érzékeny te -

rületre, amiért én is nap mint nap itt végzem 

a munkát. Mert, valóban úgy érzem, hogy az

enyém, a miénk ez a templom, és a hozzátarto-

zó környezet is. Bízom benne, hogy ezt az

általunk végzett munka híven tükrözi. 

Ilyenkor nem érzek fáradtságot, öröm tölti

el a szívemet, hogy tehetek Istenért és egyház-

közösségünkért valamit, amivel mindenkinek

örömet tudunk szerezni. Ezt a jó érzést szeret-

nénk megosztani másokkal is, amikor szeretet-

tel agitálunk egy-egy aktuális munkára.

Említetted a szalonnasütést, ami betetőzése

lehet annak a közös munkának, ahol barátsá-

gok, egyben összekovácsolódott közösségek

jöhetnek létre. Tapasztalunk időnként fellángo-

lásokat, mint pl. a plébános-váltáskor, amikor

valóban össze tudtunk fogni, de szeretnénk, ha

ezek nem csak fellángolások lennének.

Legyen közös örömünk a közös munka.

Szeretettel hívjuk erre egyházközségünk vala-

mennyi tagját.

Mihaleczkuné Etelka és Barna István

is mondta: „tegyük otthonossá az
udvarunkat, és ak kor kíváncsiak
lesznek a lakás belsejére is.”

Talán ide is érvényes lesz ez

a mondás. Ugyanis, ha a temp-

lom környéke vonzóbb lesz, ta -

lán többen lesznek kí váncsiak a

templom belsejére is. Ez is lehet

egyfajta evangelizáció. 

Saj nos azt tapasztalom, hogy

eddig elég kevés templomba járó

testvérünk osztja ezt a véleményt. 

- Arra gondolsz, hogy többen

is lehetnénk? Nekünk talán köny-

nyebb az időnket beosztani, mi -

vel mindketten nyugdíjasok va -

gyunk. Igaz, ezzel a „státusszal”

nem vagyunk egyedül az egyház-

községben, sőt az egyháztanács-

ban sem. 

Én azt vallom, hogy arra van

időm, amit fontosnak tartok. Ta -

pasztaljuk is időnként, hogy a még

aktív, munkába já rók is be segí-

tenek, ha az időbeosztásuk meg-

engedi. 

Igaz, többen is tudnánk a kö -

zös ügyért dolgozni. Olyan jó,

amikor többen vagyunk, jó han-

gulatban dolgozunk, látványos,

amit te szünk. 

Milyen hangulatos volt, ami-

kor az együtt dolgozókkal este egy

szalonnasütésre is összejöttünk.

De jó lenne, ha ezt minél több-

ször, minél több emberrel meg

tudnánk tenni! Legyünk együtt a

munkában, legyünk együtt a vi -

dámságban! Látszódjon rajtunk,

hogy miénk a templom és kör-
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Mit jelent “Don Bosco Szalézi”-nak lenni?

- Ez azt jelenti, hogy az ember olyan katolikus szerzetesrend tagja lesz,

melyben a tagok egész életüket Istennek szentelik, a fiatalok, főleg a legszegé-

nyebbek és a szűkölködők nagylelkű szolgálata által. Ezt az életformát az ember

a szerzetesi fogadalmak letételével kezdi - közösségben élve -, miközben a fiata-

lokat neveli és evangelizálja Don Bosco példája szerint.

Honnan a “Don Bosco Szalézi” név?

- Bosco Szent Jánostól - ő egy XIX. századi olasz szent -, akit a fiúk hívtak

úgy, hogy DON BOSCO. A “DON” olaszul azt jelenti: “áldozópap”. Manapság

is így hívjuk őt. Egy szerzetestársaságot alapított, melynek főleg a legszegé-

nyebb fiatalok gondozása a célja. Aztán magához hívta mindazokat, akik úgy

döntöttek, “hogy követik” mint szaléziak.

Ez a név Szalézi Szent Ferenctől ered, aki nagyon népszerű szent Észak-

Olaszországban, ahol Don Bosco is született. Ő választotta ki Szalézi Szent
Ferencet Társasága védőszentjének, mert azt akarta, hogy minden munkatársa is

ennek a szentnek hiteles emberiességét kövesse.

Mit jelent az “SDB” rövidítés? 

- Salesiani di Don Bosco = Don Bosco Szaléziak vagy Don Bosco Szalézi
Társasága.

Az alapító jelszava: “Da mihi animas, cetera tolle!” - “Adj nekem lelkeket
(Uram), minden mást vegyél el!”

A Don Bosco Szaléziak hol vannak jelen a világban és hányan vannak?

- A föld 130 országában, 8 régióban, 89 tartományban 9385 folyamatosan

működő, és 8404 részidőben működő szalézi műben. A szaléziak a 2010-es ada-

tok szerint 15763-an vannak, közülük 121 püspök illetve prelátus. Ez a világon

a második legnépesebb férfi szerzetesrend a jezsuiták után.

Kérdezz! - Felelek
Kérdések és válaszok a szalézi rendről
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Mióta vannak Magyarországon a szaléziak?

- A magyar szaléziak 1929-től alkottak önálló rendtartományt, és Péliföld-

szentkereszten nyílt meg az első szalézi rendház. 1950-ben a tartománynak 250

rendtagja volt, s többen külföldi missziókban működtek.

Az 1989-től újjászervezett magyar tartományban 83 szalézi dolgozik: Szom-

bathelyen (noviciátus, fiúkollégium), Péliföldszentkereszten, Óbudán (oratóri-

um, rendi fiatalok tanulmányi háza), Újpesten (Nagyboldogasszony plébánia,

oratórium), Pestszentlőrincen (oratórium), Balassagyarmaton (oratórium) és

Kazincbarcikán (általános iskola, szakiskola és 2011-től a Szent Ferenc Szalézi

Gimnázium).

Mi a Don Bosco Szaléziak célja?

- A Szalézi Társaság apostoli célja: az ifjúság oktatása és nevelése iskolákon

kívül az úgynevezett „oratóriumokban” és iskolákban, szakiskolákban és külön-

féle ifjúsági intézményekben. A szalézi közösségek életét jellemzi az egyszerű-

ség, a derűs légkör, az evangéliumi merészség, az alkotókedv, a mély lelki élet,

és az ebből fakadó öröm.

Házasodnak-e a szaléziak?

- Nem. A Don Bosco Szaléziak nem házasodnak. Ők megszentelt életet élnek.

Mit értünk a “megszentelt életen”?

- A Katolikus Egyházban a személy az Úrnak szentelheti az életét, egészen

szabad döntéssel. Ez az egész életre szóló megszenteltség a következő három

nyilvános fogadalom letétele által nyilvánul meg: engedelmesség, szegénység,
tisztaság.

A szaléziak mind papok?

- Nem minden szalézi egyben pap is. A hivatása az, hogy Don Bosco Szalézi

legyen, de ezt a hivatást két formában lehet megélni: mint testvér és mint áldo-
zópap. Ez a két forma egymást kölcsönösen kiegészíti.

Mi a szalézi testvér sajátossága?

- A szalézi testvér - akárcsak az áldozópap - szintén leteszi a szegénység, 

a tisztaság, az engedelmesség fogadalmát. Éli a közösség életét a többi szalézi

rendtárssal, és éli ugyanazt a küldetést az ifjúság szolgálatára, miközben életé-
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vel Krisztust, a Jó Pásztort utánozza, és a nevelés terén elsajátítja Don Bosco

módszerét.

A különbség abban a tényben van, hogy munkájával ő főleg világias termé-

szetű tevékenységet folytat. Íme néhány foglalkozási ág, ahol a szalézi segítő

testvér leginkább kifejti hivatását: nevelő, orvos, tanár, agrármérnök, fejlesztési

igazgató, adminisztrátor, könyvszakértő, katekista, cserkészparancsnok, újságíró,

könyvtáros, mérnök, tömegtájékoztatási technikus, sportedző, zenész, stb.

Milyen sajátossága van a szalézi papnak?

- Ahogy a segítő testvér rendtárs, úgy a szalézi áldozópap is leteszi a tiszta-

ság, a szegénység, az engedelmesség hármas fogadalmát. Közösségben él a

többi szalézival, és az ifjúság szolgálatának szenteli életét. Lényét hozzáigazítja

Krisztus, a Jó Pásztor példájához. A nevelés terén Bosco Szent János példáját és

karizmáját követi.

A segítő testvértől eltérően az áldozópap különleges módon, az áldozópap

sajátosságának, a szent szolgálatnak köti le magát: hirdeti az evangéliumot, és

kiszolgáltatja a szentségeket.

Hogyan lesz valaki szalézi?

- Miután az ember meggyőződött saját hivatásáról, ahhoz, hogy Don Bosco

Szalézivá legyen, vállalnia kell néhány egymásután bekövetkező élethelyzetet:

• a jelöltség, a kezdeti hivatásbeli választás komollyá válása érdekében és

a noviciátusra való felkészülésre;

• a noviciátus (újoncév): ami a szerzetesi élet megtapasztalásának kezdete

• a posztnoviciátus: ami segíti a növekedést a hit, a kultúra és az élet egy-

ségesülésében

• a gyakorlati idő (tirocinium): ami személyi egységbe foglalásra törek-

szik a szalézi tevékenységgel való életbevágó és beható szembesítésben

• jellegzetes alakulás, fejlődés (formáció): ami teljessé teszi a kezdeti for-

mációt, és amely a papnövendékek részére kihúzódik a papszentelésig

• az örökfogadalomra felkészülés időszaka, amely kell, hogy kifejezze 

a hozzá megkívánt lelki érettséget, és a végleges elköteleződésre vezet.

Mennyi ideig tart a szalézivá válás folyamata?

- Kiindulva a jelöltségtől egészen az örökfogadalomig, hogy az ember a Sza-

lézi Társaság tagjává legyen - kb. 7 év kell. A szalézi áldozópapot - normális

esetben - az örökfogadalom után négy évvel szentelik pappá.
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Mi a feltétele annak, hogy valaki szalézi legyen?

• Legyen 18 éves

• Legyen katolikus

• Középiskolát végezzen
• Jellemes és egészséges legyen
• Vannak még más követelmények is, de ezek az illetékes tartományfő-

nökségtől függnek.

És a nők? Lehetnek ők is Don Bosco Szaléziak?
- Nem. De beléphetnek a Don Bosco Nővérek Kongregációjába, amit úgy

hívnak: “Segítő Szűz Mária Leányai”. A jelük: FMA.

Kik az FMA-k?
- Don Bosco és  Mazzarello Szent Mária Dominika 1872-ben együtt alapí-

tották a “Segítő Szűz Mária Leányai” szerzetesközösséget nők részére. Ők 
a Don Bosco Nővérek, az FMA-k. Jóllehet, külön jogi egységet alkotnak, 
a Don Bosco Szaléziakkal ugyanabban a lelkiségben, karizmában és küldetés-
ben osztoznak. Sajátos területük a lányok és fiatalok nevelése, főleg a legsze-
gényebbeké.

És a házasok? Osztozhatnak-e a házasok a szalézi lelkiségben és küldetésben?
- Igen, megtehetik. Az SDB-n és az FMA-n túl Don Bosco alapított egy

egyesületet is, melynek neve: “Szalézi Munkatársak Egyesülete”. Ők mind lai-
kusok, nőtlenek vagy házasok, akik nyilvánosan megígérik, hogy mindennapi
életüket a szalézi karizma és lelkiség szerint élik. Mindnyájan arra törekszenek,
hogy hűséges katolikusok legyenek, és elkötelezetten kövessék a szalézi hiva-
tást. A magyar szalézi munkatársak aktívan részt vesznek a szalézi munkában.

Lehetek-e megszentelt szalézi, és élhetek-e a világban közösségen kívül?
- Igen. Lehetséges letenni a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség hár-

mas fogadalmát, és élni saját életet a világban. A nők, akik ezt az életstílust
kívánják élni, azokat Volontarie di Don Bosco = Don Bosco Volontáriák (VDB)
néven hívjuk.

Van-e a szaléziaknak valamilyen kiadványuk, amiből többet megtudhatnék róluk?
- Igen. Magyar nyelven évente hat alkalommal jelenik meg a Szalézi Ér te sítő,

ami ingyenes kiadvány, és a magyar szaléziak körüli aktuális tör ténésekről szól. 
Nevet és postacímet feltüntetve kérhető az sdbung@mailbox.hu e-mail cí men,

jelzés után postázzák.
Összeállította: b.m.
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Vajon történetemben pontosan mi -
kor kezdett munkálkodni a Szentlé-
lek? Talán csecsemőkoromtól datálha-

tó, ami kor tejtestvére lettem a Farkas

család egyik leánygyermekének… Ez

meg határozta a családdal való későbbi

közvetlen kapcsolatunkat. 

Mégis, amikor pár évvel ezelőtt a

házaspár meghívott a cursillora, ha tá-

rozottan visszautasítottam őket, mond-

ván, nekem erre nincs szükségem, jól

megvagyok nélküle is. Ám, amikor

idén tavasszal Marika néni Ági kollé-

ganőm édesanyjaként kért meg arra,

hogy kísérjem el lányát a nyári cursil-

lora, nem tudtam neki nemet mondani,

bár fenntartásaim továbbra is voltak. 

Másnap közöltem is Ágival, hogy

édesanyja kérésére elkísérem majd

nyáron a miskolci cursillora. Válasza

meglepett, ugyanakkor fel is szabadí-

tott: ő már ugyanerre a feladatra egy

másik kolléganőnket, Szilvit kérte fel. 

Mivel Marika néninek korábban

ígéretet tettem, felajánlottam, hogyha

Szilvinek valami közbejönne, én szí-

vesen elkísérem őt. 

Magam sem gondoltam komolyan,

hogy ez előfordulhat, így az esélytele-

nek nyugalmával - természetesen cur-

sillo nélkül - tervezgettem a nyári szü-

netemet. 

És a Szentlélek továbbfolytatta mun-

kálkodását…
Már évek óta egyetlen biztos nyári

programom van: a Balaton-átúszás,

ami re tavasztól kezdve egyre erőtelje-

sebb edzésprogrammal készülök. Aki

már egyszer megtapasztalta, milyen

felemelő érzés Isten kegyelméből átér-

ni a túlpartra, az újra és újra át akarja

azt élni, ezáltal ez könnyen életünk

részévé tud válni. Ez az én esetemben

nem pusztán fizikai erőkifejtésről szól,

hanem határaim megtapasztalásáról

(önismeret) és a teremtett világra való

rácsodálkozásról, Isten nagylelkűségé-

ről (hit) is.

Szilvi kolléganőnknek mégis köz-

bejött egy fontos családi esemény, így

biztossá vált, ő nem kíséri el Mis-

kolcra Ágit. Erőteljesen kezdtem ag -

gódni, hogy ígéretemet számon kérik

rajtam, így elkezdtem kibúvót keresni:

ha az át úszás a cursilloval egybeesik,

mindenképpen az úszást részesítem

előnyben. 

Marika néni türelmesen és szeretet-

tel kezelte kételyeimet, bizonytalansá-

gomat. A végső - átúszásos - feltétele-

met is bölcsen megválaszolta: „Tudod
mit? Bízzuk a Jóistenre! Ha Ő azt akar-
ja, hogy ott legyél a cursillon, elha-
lasztja az átúszást.” 

Ebbe kénytelen voltam beletörődni,

és csak vártam Isten akaratát. Így for-

CURSILLOS ÉLMÉNYEK
A Szentlélek munkálkodása a cursillo előtt, alatt, óta…
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dulhatott elő, hogy én még szerdán

délelőtt sem tudtam, hogy másnap a

Balatonra vagy Miskolcra utazom.

Milyen dühös voltam a főszervező-

re, amikor megdorgált, sőt szinte kiokta-

tott, ahogy hezitálásom okát megtudta. 

Én nem tudom eldönteni, mi az

igazán fontos dolog az életemben?!

Miért ítélkezik, amikor semmit sem

tud rólam?! Nem szeretem és tisztelem

attól kevésbé a Jóistent, hogy a cursil-

lo helyett - amit amúgy is kényszerű-

ségnek éreztem - az átúszást válasz-

tom. A haragos gondolatok és az elő-

ítéletek csak úgy kavarogtak a fejem-

ben és a szívemben. 

Ilyen alaphangulatban talált a szer-

da déli döntés: az átúszás időpontját

ismételten elhalasztották egy másik

hétvégére! Szóval, nincs több kibúvó,

utaznom „kell” a cursillora! 

Másnap szerencsésen meg is ér -

keztünk Miskolcra, és ezzel elkezdő-

dött életemben egy új fejezet… egy
tiszta lap…!

Nem lehet fölsorolni mindazt a szé  -

pet, jót és értékeset, amit a 3 nap alatt

kaptunk. Leegyszerűsítve el mondhatom,

hogy gondolkodás-, szemlélet-, élet- és

lélekformáló ereje volt, mi közben fo -

lyamatosan áradt felénk a Szeretet!
Eleinte sok mindent nehezen tud-

tam elfogadni, szinte késztetést érez-

tem a lázadozásra. Aztán az idő elő-

rehaladtával megbékéltem, mert las-

sacskán minden a helyére került, értel-

met nyert.

Már csütörtökön, a megérkezésünk-

kor olyan szeretet áradt felénk a cur-

sillo munkatársai részéről, hogy kezd-

tem elgondolkodni, talán mégis jó he -

lyen vagyok…? 

Nem volt ez a szeretet tolakodó,

őszintétlen, eltúlzott, hanem éppen

annyi, amennyire szükségünk volt…

Csak én még ak kor nem voltam telje-

sen nyitott rá…

Isten gondoskodó szeretete mind a

szobabeosztáson, mind a csoportaszta-

lok kialakításán is érződött, hiszen a

szervezők akkor még nem ismertek

minket, tehát szerencsés véletlennek is

tulajdoníthatnánk mindezt. De ma már

tudom - és ezt is ott tanultam meg -,

hogy véletlenek nincsenek, a véletlen
másik neve: Jóisten!

Sokszínű, érdekes és értékes em -

berekkel ismerkedhettünk meg a há -

rom nap alatt, akiknek élete, viselke-

dése példaértékű lehet számunkra. 

Pénteken folytatódott a szeretet-

áradat a tanúságtevők történeteivel.

Hihetetlen volt számomra, hogy vad-

idegen emberek ilyen mélységben és

őszintén vallanak számukra ismeretlen

embereknek az életükről. Ezek a törté-

netek mind-mind megrázóak, maguk-

kal ragadóak és tanulságosak voltak.

Szem nem maradt szárazon, mialatt

hallgattuk őket. Mekkora bá torság, bi -

zalom és hit kellett részükről ehhez,

hiszen szinte lemeztelenítették előttünk

a lelküket, mi által teljesen ki szolgál-

tatottakká váltak! 

Miközben ők ennyire megbíznak

az idegenekben, ilyen őszintén mernek

beszélni botlásaikról, tévelygéseikről,

útkeresésükről, egyúttal végtelen hi -
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tükről, valamint Isten és embertársaik

iránti mélységes szeretetükről is tanú-

bizonyságot tesznek. 

Ismét elgondolkodtam: hol van eh -

hez képest az én hitem, bátorságom és

bizalmam mások iránt…?! A cursillo
közössége tényleg egy összetartó, nagy
család! Jó lehet egy ilyen családhoz

tartozni…!

Rengeteget sírtunk és nevettünk a

három nap alatt, hiszen megindító, el -

gondolkodtató, felszabadító, örömteli

és vidám percekben egyaránt bő ven

volt részünk. Alig győztük papírzseb-

kendővel…! 

Rektorunk, Szabóné Kata óriási sze-

retettel, bölcsességgel, kiváló ember-

ismerettel és empátiával, de ha tározot-

tan te relgetett bennünket a vég ső ára-

dat felé…

Az én esetemben ez pénteken késő

este következett be, amikor hosszú

lelki beszélgetést és szentgyónást vé -

geztem Szabó Józsi atyánál. Bűneim

alól feloldozást nyertem, útravalóul

még tanácsokkal is ellátott. 

A legtöbb társam sírva jött ki az

atyákkal való beszélgetések után, én

mé gis szárnyalni tudtam volna a meg-

könnyebbüléstől és a boldogságtól! Em  -

lékszem, még táncra is perdültem az

udvaron eufórikus örömömben! (És

milyen jó, hogy senki sem látta!) 

A végső választ minden kérdésem-

re másnap kaptam meg Ferencz Ká -

roly atyától, aki szintén tanúságot tett

mély hitéről és Isten-szeretetéről elő-

adásában. 

Én ezeket a kérdéseket senkinek

sem mertem föltenni hangosan, mégis

választ kaptam rájuk. Mindegyikre,

ki vétel nélkül! Mi ez, ha nem Gondvi-

selés...?! ... Végtelen nyugalom árasz-

tott el…

A cursillo három napja során a

Szentlélek munkálkodását mégis Ági

kolléganőmön tapasztalhattam meg

leginkább. Szorongásokkal és bizony-

talanságokkal a szívében jött el, nem

tudta ő sem, mi vár ott rá, majd máso-

kat - többek között engem is - megszé-

gyenítő hittel és szeretettel tért haza.

Szülei tizenhét éven keresztül fá -

radhatatlanul imádkoztak ezért, és Is -

ten még többet is adott nekik, mint

amit kértek! Elmondhatom, hogy Isten
eszköze, ezáltal közvetlen szemtanúja
voltam egy embertársam élete gyöke-
res megváltozásának! Hálás vagyok 

a Jóistennek és Áginak is, hogy köz-

vetlen szemtanúja lehettem ennek a

cso dának!

Szombaton már egész nap miatta

izgultunk, hiszen hosszas belső vívó-

dások és Józsi atyával folytatott lelki

beszélgetések után végre felkészült

élete első szentgyónására! 

Azt hiszem, nekem azt a szerepet

szánta a Jóisten, hogy templomi gya-

korlatom által felkészítsem, támogas-

sam, lelkesítsem, biztassam őt. Meg-

tisztelő, hogy a Jó isten engem válasz-

tott ki erre a feladatra. Megható volt

látni, ahogy Ági jegyzetfüzetével a

kezében fáradhatatlanul jött, tette fel

nekem a kérdéseit, és buzgón jegyze-

telgette válaszaimat. Végre Józsi atya

hívatta…
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Aznap este nagycsoportban tevé-

kenykedtünk, bár én csak testben vol-

tam jelen köztük… Hosszú percek 

- amik számomra óráknak tűntek - tel-

tek el, mire végre feltűnt sziluettje az

udvaron, ahogy közeledett. Szaladtam

kaput nyitni, hogy válthassak vele pár

szót négyszemközt, mielőtt a többiek-

nek átengedem. 

És milyen jól tettem…! Életre szó -

ló élményben volt részem. Őszinte és

tiszta tekintetét rám emelte, és csak

ennyit mondott: „Bűntelen vagyok!” 
A meghatottságtól szólni sem tud-

tam, csak átöleltem és örömkönnyeket

hullattam.

Aztán a nagycsoportban részletesen

is elmondta életének főbb történéseit,

egyben tanúságot téve óriási hitéről is,

és már mindenki együtt örült velünk! 

Olyan büszke voltam rá, és hálás

azért, mert részese lehettem a csodá-

nak, amit a Szentlélek vitt végbe ben -

ne! 40 év bűnétől szabadult meg, és
kapott feloldozást alóluk.

Míg beszélt, tekintete és arca ra -

gyogott a boldogságtól. Felejthetetlen

érzés és látvány volt! 

Vasárnap reggel Ági elsőáldozására

került sor, amire szintén olyan régóta

vágyott. Megható volt látni, amikor

először vette magához Krisztus testét

és vérét. Vajon én mennyire tudom

értékelni és megbecsülni azt, ami szá-

momra megszokott és természetes?

Amikor később végre viszontlát-

hattuk barátainkat, ismerőseinket, régi

és új családtagjainkat, örömkönnyeket

hullatva borultunk egymás nyakába. 

Közös imák után Józsi atya sze-

mélyre szóló útravalóval is ellátott

mindannyiunkat. Ezután már csak a

búcsúzkodás maradt hátra… Ami nem

végleges, hiszen kiscsoportban és ult-

reyákon viszontlátjuk majd egymást.

És a Szentlélek azóta is folytatja
munkálkodását életünkben… 

Ágival eltéphetetlen kötelék tá madt

közöttünk. Talán sokkal szorosabb,

mint annakidején, amikor a hú gának a

tejtestvére voltam… 

A helyi kiscsoport szeretettel foga-

dott bennünket, hétről hétre rengeteget

tanulunk a csoporttagoktól. Isten áldja

meg őket önzetlen szeretetükért! 

Munkahelyünkön is apostolkodunk,

és úgy tűnik, sugározhatjuk a szerete-

tet, mert a kollégák fáradhatatlanul

érdeklődnek, kérdeznek. De már meg-

tanultuk a leckét, és amikor a részle-

tekre kíváncsiak, mi is bölcsen csak

ennyit mondunk: „Ezt mindenkinek át
kell élni, meg kell tapasztalni, mert
elmondani úgysem lehet.” 

Végül, hogy idén nyáron se legyen

hiányérzetem: sokszori halasztgatás

után augusztusban mégis megrende-

zésre került a Balaton-átúszás! Mi köz -

ben úsztam, idén először nem azért

imádkoztam magamban, hogy minél

jobb idővel sikerüljön leúsznom a tá -

vot, hanem cursillos dalokat énekelve,

magamban szó szerint úsztam Isten
végtelen jóságában és gondoskodó
sze retetében! Magamhoz képest szo-

katlanul hosszú idő alatt értem a túl-

partra…
S. Beáta 
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Vannak dolgok, amiről azt gon-

doljuk, ez valóságos csoda. Ha rá -

gondolok a velem megtörtént esetre,

újra és újra azt kérdezem, lehetséges

ez, hogy pont velem történt? 

Tavaly augusztusban munkatárs-

nőmmel úgy döntöttünk, hogy egy

hét szabadságot töltünk Budapesten,

és a vá rosnézés, a hajókirándulás

kellemes időtöltés lesz. 

Minden na gyon jól indult. Szállá-

sunk a Rózsafü zér Királynéja temp -

lom szom szédságában volt, a Keleti

pá lyaudvartól egy megállóra, ami a

közlekedés szempontjából kedvező. 

Az időjárás is kegyeibe fogadott

bennünket, ra gyogó időben indul-

tunk felfedező út jainkra. De a máso-

dik nap este szembesültem vele,

hogy az irattárcám (benne mindenfé-

le igazolványom, iratom, a bankkár-

tyám és a vésztartalékra eltett pén-

zem) elveszett.    

Leírhatatlan érzés fogott el. A

bankkártyámat letiltottam. Átvillant

az agyamon, hogy az irataim pótlása

mennyi utánajárást igényel, és pénz-

ügyi vonzata is lesz. 

Ami a legjobban aggasztott, hogy

számtalan történetet hallottam már,

Ma is történnek csodák

amikor valaki visszaélt más okmá-

nyával, és bűnügyben kellett a való-

di tulajdonosnak igazolni vétlensé-

gét. Így még aznap este el mentem a

Kerületi Rendőrkapitányságra beje-

lenteni irataim elvesztését.  

A kellemesnek ígérkező vakáció

egyből átértékelődött. Csodát nem

remélve, a szomszédos templomban

imádkoztam a Szűzanyához, hogy

segítsem meg, és a megtaláló leg-

alább a személyi igazolványomat

dobja be egy postaládába. 

A veszteségemet követő második

na pon sétahajóval Esztergomba men -

tünk. Sajnos, igazolvány hiányában

nem tudtam átsétálni Párkányba, de

majd pótolom legközelebb – vigasz-

taltam magam. 

Délután a hajókikötőben a be szál-

lásra várakoztunk, amikor csörgött a

telefonom, és egy hölgy a születési

dátumom felől ér deklődött. Amikor

tisztázta, hogy valóban en gem ke -

res, bemutatkozott: Fábry Andreának
hív  ják, idegenvezető Bu dapesten.  

A csoportjából valaki - két nap-

pal ezelőtt - kukába dobva talált egy

irattárcát, amiben az én irataim vol-

tak. Azóta keres a lakásomon telefo-
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non, de nem tudott elérni, s végre si -

került ezt a mobilszámot kide rítenie,

ezért hívott most.  

Nem tagadom, elsírtam magam

örömömben, és végtelen hálát érez-

tem,  hogy van még ilyen ember, aki

becsülettel vissza akarja adni a má -

sik holmiját, és képes érte fáradni is. 

Esti elfoglaltsága miatt a fia hoz ta

el a megbeszélt helyre a tárcámat, s

legnagyobb megdöbbenésemre sem   -

mi sem hiányzott belőle. A pénz úgy

volt összehajtva, ahogy be letettem, és

minden iratom - a bankkártyámmal

együtt - benne volt. Számomra ez

csodával egyenlő, hogy így történt

az elveszett „jó szág” megkerülése.

A Szűzanyának köszönetet mon-

dani ismét elmentem a szomszéd

templomba, de a mai napig nem ér -

tem, hogy aki megtalálta, és nem

vett ki belőle semmit, miért dobta

azt a kukába?

A viszontagságok rendeződése

után így elmondhatom, hogy való-

ban emlékezetes hetet töltöttem el

Budapesten. 

De Isten útjai kifürkészhetetle-

nek. Ez év májusában cso portos lá -

togatást tehettem a Parlamentben. 

A megadott időben a bejáratnál egy

hölgy fogadott minket, és a bizton-

sági ellenőrzés után bemutatkozott. 

Fábry Andreának hívnak. Én fo -

gom önöket kalauzolni. 

A név hallatán jóleső érzés fogott

el. A Jó isten megengedte, hogy pont

ma, pont ezt a csoportot, pont ő ve -

zethette, és így én személyesen is

megköszönhettem neki emberségét,

fáradozását, amit értem tett. 

Lévai Istvánné

Csodák

Ma is vannak csodák. És mi is tehetnénk csodákat, ha igazi hitünk
lenne. Az Úr keze nem lett rövidebb. /J. Escrivá/

A hívőknek elég a hit. A hitetlenek csodajeleket várnak. Ezért születnek
a csodák. /Szt. Ambrus/

Miért van ma oly kevés csoda? Mert kevés azoknak a lelkeknek a
száma, akik teljesen beleegyeznek, hogy eszközök legyenek Isten
kezében, és végrehajtsák Isten műveit.

Nagy és kiirthatatlan csoda az embernek a csodába vetett hite. /Jean Paul/
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Csokvaomány a Bükk lábánál el -

terülő csodálatos falu. Gyermekko-

rom színhelye, ahová boldog emlék-

képek kötnek. Édesanyám születé-

semkor életét adta értem. Utolsó kí -

vánságaként szülei - az én drága

nagyszüleim - gondozására bízott.

Így lett az én kedves falum Csok-

vaomány, ahol életemből 21 évet

töltöttem, és ahová mindig vissza-

vágyom.

Gondolataim gyermekkorom ad -

venti csöndjébe hullnak. Látom nagy-

anyám arcát, amint várakozástelje-

sen figyeli nagyapámat, aki éppen

pipáját tömködi, és valamit motyog

magában. Halk szavait nem igazán

hallom, ám igyekszem megfejteni…

- Már újra esik a hó, mehetek ha -

vat söpörni! 

- Ugyan már Jánosom! Essen csak

az a hó, úgy szép a karácsony, ha

fehér! Majd holnap együtt ellapátol-

juk a havat! 

Nagyapám nem válaszol. Csak ül

a dikón, a kályha melletti állandó

VÁRAKOZÁS
„A szeretetnek nincs kezdete, így vége sem lehet. A szeretet örök.” (Tatiosz)
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helyén. Pipája a szája szélén lóg,
mintha az is várakozna. Gondolatai-
ba merül. Néz a földre maga elé. 

Mi, nagyanyámmal kézen fogva
az ablak előtti lócán üldögélünk.
Néz zük a hóesést, amint egyre na -
gyobb pelyhekben hull. Meg sem
me rünk mukkanni. Csak nézzük
nagyapámat és az ablak mögötti hó -
esést. A nagy csendre még ma is
összeborzongok. Végre nagyanyám
szólalt meg újra.

- Két nap múlva karácsony! Mi -
kor hozod a fenyőfát? - kérdezte
nagyapámtól.

- Minek hozzam? Van mit rárak-
ni? Hát nincs. Akkor minek vágjam
ki?! - tört ki magából bosszúsan. 

Nagyanyám rám nézett. Ma sem
felejtem el könnyes szemeit. Megsi-
mogatott, mintha azt mondaná, ne
haragudjak… De én csöndes rimán-
kodással megszólaltam.

- Nagyapám! Én megírtam a Jé -
zuskának, hogy küldjön nekem sza-
loncukrot! Ha nem lesz fa, akkor
mire rakjuk rá a cukrot? 

- Ebben a hóesésben úgysem tud
eljönni a Jézuska küldötte. Látod,
kicsi unokám, mekkora a hó!? - vá la-
szolt kedvesen nagyapám, és szívta-
szívta meg nem gyújtott pipáját.

Még ma is megtelnek szemeim
könnyel, amikor erre a két idős em -
berre, az én drága nagyszüleimre
gondolok. Nagyon, de nagyon sze-
rettem őket. Ők is engem, a kisuno-
kájukat, aki örökre eltávozott gyer-
mekük gyermeke. 

Ma is érzem, amint a sötétedő es -
tében nagyanyám még szorosabbra
ölel magához. Nagyapám is mellénk
kuporodik. Végre meggyújtja pipá-
ját. Könnyes szemmel együtt néz-
zük, ahogy pörögve szállingóznak a
hópelyhek… 

Hópelyhekben alászáll a délután,
fehérre festi a decemberi táj kuporgását,
a fenyők hó-subában állnak.
Az utcák fölött jeges suhogású
csillagfény villan az ágak hegyén.  

Hópelyhekben alászállt a délután.
évezredes mozdulatával reményt adott
az elősiető éjnek,
Valaki megérkezett.
Olvadni kezdtek a didergő lelkek jégcsapjai.

KUPORGÓ DECEMBER

Z. Farkas Erzsébet 

Megenyhült a világ. 
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H A L L O W E E N !

Október huszonnyolcadika, péntek.

Ülök a portán… Az iskola vesz még egy

nagy levegőt, gyerekek hosszú so ra kí -

gyózik befelé. A hang felé. 

A disz kós fölpörgette a cuccot: egyen-

letes lüktetés, fény- és zenefoszlányok.

Felhúzott, kortalan tinik áramlanak a

„bulik” dörgő és dübörgő, vibráló, ért-

hetetlen világába. Boldogok… Csak /?/

az a fontos, hogy jól érzik magukat.

Én ülök a portán /még mindig ok  tó -

ber huszonnyolcadika, péntek/ …Ná lam

a kassza és a kasza, amúgy stí lusosan,

jó pénzt kaszálok, annyi szent! Vigyo-

rognak a halloween-tö kök - jegyszedő

lettem… Mi az hogy?! Hirtelen fontos-

nak, hasznosnak érzem ma gam, minden-

ki tőlem várja az est beteljesülését. 

Érkezik szellem, avagy kísértet,

kicsi ör dög, vámpír és Drakula, mögöt-

tük büszkén mosolygó, elégedett szülők. 

Mosolygok én is: „Kezét csókolom,
jónapot kívánok, mit tetszenek paran-
csolni, jó szórakozást kívánok…” Októ-

ber huszonnyolcadikán, pénteken…

Este 6 óráig teljes a nyomás, az tán
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van időm számolni: eladtam 369 je gyet,

s még további néhány tucat vár ható. 

„Ez szuper - jegyzik meg elégedetten 

- és ehhez jön még az elővételben vá -

sárolt félszáz!” … Végre sikeres va gyok

… In gyen kapok melegszendvicset és

kólát. 

Egy apuka tőlem kérdi meg, hogy

kimehet-e egy cigire? Persze rá bólintok,

hiszen én csak egy tanár volnék, kérem

alássan -, majd bevételt számolok és

elszámolok.

Erre újabb apuka érkezik - úgy tű nik,

enyhén becsiccsentve -, a gyereket sze-

retné, s szúrós tekintetét reám szegezi. 

Nem tanítom a srácot, ezért nyomoz-

ni indulok, s amit szerettem volna elke-

rülni, az aréna felé veszem az irányt.

A tornateremhez közeledve gyorsab-

ban veszem a levegőt… Először csak

benézek. Harmadikos forma kisfiú áll a

robbanó hangfal előtt. Tudom, mit érez:

szegényke nem mer táncolni… Pedig ez

egy igazi „party”…

Tanácstalan vagyok, az ügyelő kollé-

ga fülébe üvöltöm a bajomat. Megtu-

dom tőle, hogy fekete kapucnis kisfiút

keressek. A folyosón szerencsére szem-

befut velem, kikísérem, átadom, a többi

nem az én dolgom…

Valójában kezdek fáradni, ezért irány

a büfé. Nem tudom, miért éppen oda 

- amolyan pótcselekvés. Forognom kell,

mutatnom, hogy még va gyok, ez a mun-

kám…

A gyerekek mulatnak, a tányéron bo -

sziujjak, a pohárban vérkoktél szem go-

lyóval… Egyszerűen csak hülyén ér zem

magam, feszengek. Mi a baj velem?

Már szóra se méltatok kreatív ötle-

tet, nem simogatom meg a tanítvány fe -

jét, nem dicsérem meg a jelmezét: hide-

gen hagy a „véres ujjlenyomat”, a „vilá-

gító csontváz” az „elütött biciklis”, nem

érdekel a „gumicukor-giliszta” és a „de -

nevéres fülbevaló” sem. 

Utálom a tökjó bulikat, és utálom

magamat, magamat, magamat...! Mert

„én már semminek sem tudok örülni”…

Idejutottam el 5 és 7 között, egy „tök

jól” induló délután…

Negyed tíz van, amikor hazaindulok.

A kelta újév, a „nyárvég” /Samhain/ éj -

szakájában érzem magam, ahol a világ

rendje felborul: fellibbennek az e világ

és a túlvilág közötti határok.

Biciklis mellényem és a kicsiny vil-

logók fénye távoltart tündért, ártó, bajt

hozó kísértetet. Tekerek, mint akit vár-

nak, viszem a szent tűz parazsát, hogy

ne engedjen közénk rontást, go nosz

szellemet… Őrizze otthonunk me legét.

Ez volna végtére is Halloween… 

Aztán Ady jut eszembe - „ha élet
zengi be az iskolát…” -, s életemnek

sok-sok csodája, mit az iskolának kö -

szönhetek…

Odahaza a gyerekek nyitnak ajtót.

Késő van, elevenek. Vár rám a mese, 

a méz és az ima…

Nem tudom, honnan veszi, legkiseb-

bik lányom kérdez:

- Apa, az ördög tud varázsolni?

- Igen… Az biztosan…

- És apa - teszi hozzá Zsófi - kedden

mi is ünneplünk Halloweent?

- Igen… Kimegyünk majd a teme-

tőbe…

Ölveczki László
tanár
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Történt egyszer, hogy egy férfi a háza épí  -
té sé vel megbízott egy mesterembert. A mun -
ka szé pen haladt, a mester valóban ügyesen
dolgozott, a ház épült-szépült. De az egyik
nap váratlan nehézségek léptek fel. A mes-
terembernek minden aznapra jött össze. Az
autó ja defektes lett, majd valami hiba miatt
nem indult be. Munka közben áramszünet
volt, aztán még az eső is eleredt.

A békés otthon
Emiatt a háztulajdonos vitte őt

haza. Amikor megérkeztek, a mes-
ter behívta a férfit, hogy bemutassa
neki a családját. 

A bejárati ajtó előtt állt egy kis
fa, s amikor elhaladtak mellette, a
mesterember megállt pár pillanatra,
s mindkét kezével megérintette az
ágak hegyét. Ezután továbbmentek.

A mester kinyitotta az ajtót, és
sugárzó arccal, mosolyogva lépett
be, megölelte két kisgyermekét és
megcsókolta a feleségét. 

A vendéglátás után kikísérte
“alkalmi sofőrét” az autóhoz. Ami-
kor elhaladtak a kis fa mellett, a
férfi kíváncsian megkérdezte, hogy
mi volt az előbbi “szertartás”, amit
az imént látott.

- Á, igen! Ez valóban egy sajá-
tos szertartás - válaszolt a mester
mosolyogva.

- Ez a kis fa a „problémafám” -
mondta.

- Tisztában vagyok azzal, hogy
nem tudom elkerülni munka köz-
ben a gondokat, de egy va lami biz-
tos, ezek nem tartoznak az ottho-
nomra, a feleségemre és a két gyer-
mekemre. Így hát minden este,
mielőtt belépek a házamba, fel-
akasztom azokat erre a fára. S ami-
kor másnap reggel elkezdem a
napot, és ismét fölveszem azokat,
már közel sem emlékszem olyan
sok bajra, mint amennyit az előző
este oda felakasztottam.

m.e.
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Karácsonyi meglepetés
gyerekeknek
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Gyerekeknek

Most is készült néhány rejtvény számotokra, és szeretnénk, 
ha megfejtenétek és elküldenétek azokat. A helyes megfejtők közül

néhányat kisorsolunk, akikre meglepetés vár. 

a) A karácsonyi vacsorára
b) Hogy befogadják Jézust
c) Húsvét ünnepére

Mire készülnek a
keresztények az
adventi időben?

1.

a) Máriának
b) Sienai Szent Katalinnak
c) Erzsébetnek

Kinek mondta Gábor angyal: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes!”3.

a) Názáretben
b) Jeruzsálemben
c) Betlehemben

Hol született Jézus?5.
a) Az első pápa
b) Isten Fia, aki emberré lett
c) Egy apostol

Ki Jézus?4.

a) Az egyszerű pásztorok
b) A napkeleti bölcsek
c) Heródes

A Kisdedet először
köszöntötték2.

Kicsiknek
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Színezd ki a rajzokat! A három között van egy kakukktojás! Melyik az?
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Nagyobbaknak

a) Velünk az Isten
b) Isten lát téged
c) Isten segít neked

Mit jelent az
„Emmanuel”
név?

1.

a) János és Márk
b) Lukács és Máté
c) Márk és Máté

Mely evangélisták
mesélik el Jézus
születését?

4.

a) Izajás
b) Dániel
c) Illés

Mely próféta mondta: 
„Íme a szűz fiút szül, és
Emmanuelnek nevezi el.”

3.

a) Gedeon
b) Simeon
c) Salamon

A jeruzsálemi templomban ki vette
a karjába a gyermek Jézust, hálát
adva Istennek a megszületéséért?

2.

J X X

Ó X X X X
Z X X X Ü T E G X X X
S X X X
E X X X X X
F X X X
X X X X
X X X X
X X X X

Kétbetűs: AL, EA, ÉL ÉZ, FK, GE, GO,
IS, LA, OL, ÓZ, ŐK, ŐR ŐT, SL, TÁ

Hárombetűs: ERŐ, ÉGŐ, IME, LÁB,
LOM, ORR, RBL, REG

Négybetűs: ETEL, GOMB, MUST,
ÜTEG, ÓRÁS , SZÓR, TÁRS, SUGÓ

Ötbetűs: JÉZUS, LAKAT, TEREL

Hatbetűs: JÓZSEF

Kilencbetűs: SZÜLETÉSE

Ha már meguntátok a karácsonyra kapott játékot, fejtsétek meg ezt a feladványt.
A szürkével jelzett mezőkben egy ünnepet rejtettünk el.

A megfejtéseket beküldhetitek e-mail címen: 
rkkazincbarcika@freemail.hu vagy petroka2@citromail.hu, 
és levélben: Római Katolikus Plébánia - 3700 Kazincbarcika, 

Dózsa György út 35, de leadhatjátok a sekrestyékben is.

Kegyelemteljes, boldog karácsonyi ünnepeket kíván nektek!
Aranka néni és Bóna Jutka néni
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Az üveggömb története

Mikor Jézus megszületett,
tiszta volt az ég.
Aprócska kis csillagtüzek
égtek szerteszét.

Köztük egy, a legfényesebb,
mindig arra várt,
hogy a jó hírt megtudhassa
szerte a világ.

Fényes csillag, vándor csillag
- három bölcs fölött - 
reményt hozott, s reményt adott,
amíg őrködött.

Aztán fénye elhalványult,
de ha akarod,
minden évben, decemberben,
újra felragyog.

A Hírhozó

Egy legenda szerint a Türingiá-

ban lévő Lauschában - ahol már 1597

óta folyik üveggyártás - egy helyi

üvegművesnek nem volt pénze arra,

hogy megvásárolja a karácsonyfa

díszítéséhez akkoriban használt al -

mát, diót, de mivel azt szerette vol -

na, hogy gyermekei egy szépen fel-

díszített fa körül ünnepeljék a kará-

csonyt, a dí sze ket üvegből készítette

el. Az új dí szek nagy sikert arattak a

városban, s az üveggömbök új diva-

tot teremtettek.

Hogy valójában így történt-e, azt

sajnos nem tudjuk pontosan. Az első

írásos bizonyíték szerint 1848-ban

ké szült először üveggömb. Évről év -

re egyre vékonyabb falú és formájú

díszeket (csillagot, madarat, gom bát)

fújtak a mesterek. 

A 70-es évek elejéig nem terjedt el

az új díszek híre a városon túlra. 

A változást a német-francia háború

hozta meg, amikor 1870 decemberé-

ben a versailles-i kastélyban kórházat

alakítottak ki a háborúban megsebe-

sült katonák szá mára. A karácsonyi

ünnepekre a sé rült katonáknak is állí-

tottak karácsonyfát, melyet a Lau-

schából származó üveg gömbökkel dí -

szítettek fel. 

Az ünneplés pillanatáról néhány

folyóiratban fényképes cikk jelent

meg. Az üveggömbök csillogása oly-

annyira megbabonázta az olvasókat,

hogy mindenki azonnal olyan díszek-

kel akarta fenyőfáját díszíteni. 

Attól kezdve annyira nagy volt az

igény a díszek iránt, hogy Lauschá-

ban szinte minden má sodik család

karácsonyi üveggömb készítésből élt.

Aranka néni

Tóthárpád Ferenc
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A szent éjszaka

Karácsony napja volt, valamennyien

a templomba mentek, csak nagyanyó és

én maradtunk odahaza. Azt hiszem, az

egész házban egyedül voltunk. Mi azért

nem mehettünk a többiekkel, mert egyi-

künk nagyon fiatal volt, a másikunk

pedig már nagyon öreg. És mi mind a

ketten olyan szomorúak voltunk, hogy

nem mehettünk el az éjféli misére, és

nem gyönyörködhettünk a sok-sok égő

gyertyában. Amint így egyedül üldögél-

tünk, elkezdett nagyanya mesélni... 

- Volt egyszer egy ember - mondta -,

aki kiment a sötét éjszakába, hogy tüzet

kölcsönözzön. Házról-házra járt, és min-

denhová bekopogtatott. 

- Jó emberek, segítsetek rajtam! -

mondta. - A feleségemnek gyermeke

született, és tüzet akarok gyújtani, hogy

felmelegítsem őt, meg a kisdedet. 

De késő éjszaka volt, és mindenki

mélyen aludt. Senki sem válaszolt. Az

ember tehát csak ment, mendegélt. 

Végre észrevette, hogy nagyon mesz-

sze valami tűz világol. Abba az irányba

vándorolt tovább és meglátta, hogy a tűz

kint a szabadban lobog. Fehér juhnyáj

pihent és aludt a tűz körül, és egy öreg

pásztor üldögélt ottan, és őrizte a nyájat.

Mikor az ember - aki tüzet keresett -

odaért a juhokhoz, meglátta, hogy há -

rom hatalmas komondor fekszik a pász-

tor lábánál. Mind a három fölébredt,

mikor arrafelé tartott. 
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Kitátották széles szájukat, mintha

ugatni akarnának, de egy hang sem hal-

latszott. Az ember látta, hogy a szőrük

felborzolódott a hátukon, látta, hogy éles

foguk fehéren villogott a tűzfényben, és

hogy nekirohannak. 

Érezte, hogy az egyik a lába felé ha -

rap, a másik meg a keze felé, a harma-

dik pedig a torka felé. De mintha a fo -

guk, amikkel harapni szerettek volna,

nem engedelmeskedett volna, és így az

embert semmi baj nem érte. 

Most az ember tovább akart menni,

hogy megkapja, amire szüksége van. De

a juhok olyan sűrűn feküdtek egymás

hegyin-hátán, hogy nem tudott előrejut-

ni. Ekkor egyszerűen fellépett az állatok

hátára, és úgy ment a tűz felé. És egy

állat sem ébredt fel, de még csak meg

sem mozdult. 

Idáig jutott nagyanyó a mesélésben,

anélkül, hogy megzavartam volna, most

azonban igazán félbe kellett szakítanom. 

- Miért nem mozdultak meg a juhok,

nagyanyó? - kérdeztem. 

- Azt majd meghallod nemsokára, 

- mondta nagyanyó, és folytatta a törté-

netet. 

- Mikor a férfi már közel ért a tűz-

höz, a pásztor feltekintett. Öreg, haragos

ember volt, barátságtalan és kemény

mindenkivel szemben. 

Mikor meglátta, hogy az idegen felé-

je közeledik, felkapta hosszú hegyes

botját, mely mindig a kezében volt, mi -

kor a nyájat őrizte, és az idegen felé

hajította. A bot sivítva röpült a vándor

felé, de mielőtt eltalálta volna, elkanya-

rodott tőle, és búgva sivított el mellette,

ki a mezőre. 

Mikor nagyanyó idáig jutott, ismét

félbeszakítottam. 

- Nagyanyó, miért nem akarta a bot

eltalálni azt az embert? Nagyanyó azon-

ban nem is törődött a kérdésemmel,

hanem folytatta tovább az elbeszélését. 

Most odalépett az ember a pásztor-

hoz és így szólt hozzá: 

- Jó ember, segíts rajtam és adj köl-

csön egy kis parazsat! A feleségemnek

gyermeke született, és tüzet kell raknom,

hogy felmelegítsem őt, meg a kisdedet. 

A pásztor legszívesebben nemet

mondott volna, de azután a kutyákra

gondolt, melyek nem harapták meg az

idegent, meg a juhokra, melyek nem

ugrottak föl, és végül a botjára, mely

nem akarta eltalálni. Bizony, nem merte

megtagadni tőle, amit kért. 

- Végy csak, amennyi kell! - mondta

az idegennek. A tűz már éppen kialvó-

ban volt. Nem volt ott már sem darab

fa, sem gally, csak nagy halom zsarát-

nok. Az idegennek pedig nem volt sem

tűzlapátja, sem serpenyője, amiben a

parazsat elvihette volna. 

A pásztor jól látta ezt, és azért újból

biztatta:

- Végy csak, amennyi, tetszik! - és

már előre örült annak, hogy az idegen

úgysem fog tudni tüzet vinni magával. 

Az ember azonban lehajolt, és pusz-

ta kezével néhány parazsat kapart elő a

hamuból, és azt a köpenyébe takargatta.

És a parázs sem a kezét nem égette

meg, mikor hozzányúlt, sem a köpenyét,

amiben úgy vitte, mintha csak dió vagy

alma lett volna... Erre már harmadszor

szakítottam félbe a mesét.

- Nagyanyó, miért nem akarta a
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parázs megégetni annak az embernek 

a kezét? 

- Mindjárt meghallod - mondta nagy-

anyó, és folytatta tovább a történetet.

Midőn a pásztor, aki gonosz és haragos

ember volt, mindezt látta, na gyon elcso-

dálkozott: 

- Micsoda éjszaka lehet ez, hogy a

kutyák nem harapnak, a juhok nem fél-

nek, a botom nem talál, és tűz nem

éget? Visszahívta az idegent, és ezt kér-

dezte tőle: 

- Minő éjszaka ez? És hogy van az,

hogy mindenek olyan kegyesek hozzád?

Erre az idegen így felelt: 

- Én nem mondhatom meg néked, ha

magad nem látod! - és azzal elsietett,

hogy minél előbb tüzet rakhasson, és

felmelegítse a feleségét és a kisdedet. 

A pásztor azonban úgy gondolta,

hogy nem téveszti szem elől ezt az

embert, míg meg nem tudja, hogy mit is

jelentsenek mindezek. 

Fölszedelőzködött tehát, és utána

ment, míg el nem jutott oda, ahol az

lakott. Ekkor látta a pásztor, hogy az

idegennek még csak kunyhója sincsen,

hanem csak egy sziklabarlangban feküdt

a felesége és a gyermeke, és ott semmi

más nem volt a hideg sivár kőfalaknál. 

A pásztor úgy gondolta, hogy a sze-

gény, ártatlan csecsemő halálra fázik a

barlangban, és bár keményszívű ember

volt, mégis ellágyult, és segíteni akart a

gyermeken. Leoldozta hát válláról a

hátizsákját, és elővett belőle egy puha,

fehér báránybőrt. Odaadta az idegennek,

és azt mondta, hogy takarja be vele az

alvó kisdedet. 

De alighogy megmutatta, hogy ő is

tud jószívű lenni, a szemei egyszerre

fölnyíltak, és olyat látott, amit eddig

nem láthatott, és olyat hallott, amit ed -

dig nem hallhatott. Látta, hogy ezüst-

szárnyú kis angyalkák állnak sűrűn

körülötte, és mindegyikének hárfa van a

kezében, és mindegyik hangosan éne-

kelte, hogy ma született nékünk a Meg-

váltó, aki a világot feloldja bűneitől. 

Most aztán megértette, hogy miért

volt ma éjszaka minden olyan vidám, 

és hogy miért nem akart rosszat tenni

senki sem. 

De nemcsak a pásztor körül voltak

angyalok, hanem angyalokat látott, aho -

vá csak tekintett. Ott ültek bent a bar-

langban, ott ültek kint a hegyen, és ott

lebegtek fent az égben. Csapatostól jöt-

tek és mentek, de mindannyiszor meg-

álltak, és megnézték egy pillanatra a

kisdedet. Oly nagy öröm, vigasság, ének

és zene volt a sötét éjszakában, aminőt

ő eddig sohasem látott. Úgy megörült,

hogy felnyíltak a szemei, s térdre borul-

va adott hálát az Istennek. 

Midőn idáig jutott el nagyanyó, fel-

sóhajtott és így szólt: 

- És amit ez a pásztor látott, azt mi

is megláthatjuk, mert az angyalok min-

den karácsony éjjel fent lebegnek az

égben, csak észre kell vennünk őket.

Majd kezét a fejemre téve, így szólt

nagyanyám: 

- Emlékezz erre vissza, mert ez igaz,

mint ahogy én látlak téged, és te látsz

engem. És nem a gyertyáktól, nem a

lámpáktól függ, nem a holdvilágtól,

avagy a napfénytől függ, hanem az a

legfontosabb, hogy olyan szemünk le -

gyen, amely meglátja az Úr dicsőségét!
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Elmesélem egyik kedvenc kará-

cso nyi történetem, annak reményé-

ben, hogy talán felmelegíti azok

lelkét is, akik nem hisznek a cso-

dákban.

Nagyon régen - egy békés ame-

rikai kisvároshoz közeli farmon -

élt egy házaspár hároméves kislá-

nyával. A férj farmer volt, a feleség

ta nítónő. Az ünnepek színessé vará-

zsolták egyhangú, szürke napjaikat,

de volt egy karácsony, ami mindent

felülmúlt.

Azon a különös karácsony előtti

napon még hiányoztak a meglepe-

tés ajándékok szeretteik számára.

Ezért a farmer korán reggel előállt

a lovas kocsival, felpakolta a csa-

ládját, és elindultak a legközelebbi

városba. Velük tartott a család ba -

rátja is.

Odaérve, mindenki dolgára in -

dult: a feleség ajándékok után, a jó

barát a közeli kocsmába. A gyerekre

a férj vigyázott, amit szívesen tett. 

Egy bolt kirakatát nézegették,

ami tele volt babákkal. A békés nyu-

galmat egyszerre hangos kocsmai

ve  rekedés zaja váltotta fel. A far-

mer látta, hogy a barátja segítségre

szorul. Azon nal tette a dolgát, s lá -

nyának csak annyit mondott: - Rög-

tön jövök!

Ekkor lépett ki a szomszéd kór-

ház ajtaján egy fiatal nő. Egész lé -

nyéből sugárzott a szomorúság. Ha -

lott kisfiát gyászolta. Nem tudott

más  ra gondolni, csak az orvos sza-

vaira. „Asszonyom, önnek már nem
lehet gyermeke.”

Hogyan álljon most a férje elé,
aki nek karácsonyi ajándékul egy
fiú gyermeket ígért?

Miközben a lel  ke háborgott, meg-
pillantotta a kirakat előtt egyedül
bámészkodó kislányt. Gondolkodás
nélkül döntött.

A verekedés befejeztével a far-

mernek hiányérzete támadt. Eszébe

ju tott a kislánya. Szólt a barátjá-

nak, hogy nem látja a gyereket se -

hol. Köz  ben az édesanya is vissza-

ért az ajándékokkal, de a lányukat

ő sem látta.

Lázas keresésbe kezdtek, még a

seriffnek is bejelentették, hogy nem

ta lálják a gyermeküket. A seriff ta -

nácsára a közeli árvaházba men-

Fény a sötétben
„A csillagot megpillantva nagyon megörültek” (Máté 2.10)
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tek, mi vel az elkószált gyerekeket

oda szokták leadni. Ott sem jártak

sikerrel.

Az árvaház folyosóján tanácsta-

lanul álldogálva, egy szőke fürtös

kisfiú szólította meg őket. Kérte,

hogy fogadják őt örökbe. Megígér-

te, nem fog sokat enni, és dolgozni

is fog, csak legyen családja. A há -

zaspár egymás szavába vágva ismé-

telgette, hogy nekik már van gyer-

mekük, csak nem találják.

Végül az állomáson érdeklődtek.

Megtudták, hogy egy nő a kislá-

nyukhoz hasonló gyermekkel fel-

szállt a vonatra. Akkor döbbentek

rá, hogy a gyermekük nem egysze-

rűen elcsavargott, hanem ellopták.

Most hol keressék? Ki tudja, hol

szálltak le a vonatról? Kétségbe -

esésükben csak Istenre számíthat-

tak. Re mélték, hogy legalább Szen-

testére megtalálják elveszett gyer-

meküket.

Azonnal szekérre ültek, és elin-

dultak a vonat nyomában. Útköz-

ben észrevették, hogy a szekéren

egy po tyautas is van. Az árvaházi

kisfiú bújt el. Mivel minden perc

számított, úgy döntöttek, ha megta-

lálják a kislányukat, visszafelé majd

megállnak az árvaháznál. Városról,

városra mentek, közben mindenki-

től érdeklődtek. 

Beesteledve, letáboroztak. Egyre

hidegebb volt az éjszaka. Tüzet

gyúj tottak, de aludni senki nem tu -

dott. A há zaspár csendben imádko-

zott, a barátjukat lelkiismeret-fur -

dalás gyötörte, míg a kisfiú ma gá-

ban azt kívánta, bárcsak ne találnák

meg azt a gyereket.

Hajnalban újra útnak indultak.

Este lett, mire eredménnyel járt a

keresésük. Az egyik város boltosa

felismerte a kislányt és az asszonyt

is. Útbaigazította őket.

Reményteli szívvel indultak az

erdő irányába, a legutolsó házhoz.

Az ablakokból kiáradó fény meg-

törte a hideg karácsonyi este áhíta-

tos csendjét. Odaérve benéztek az

ab lakon. Egy idegen házban, a szé-

pen fel  díszített karácsonyfa alatt

meglátták a kislányukat. Dühösen

bezörgettek, de a házaspár szomorú

történetét megismerve, megbékélt

a szívük. Azonnal haza akartak in -

dulni a kislányukkal, hi szen Szen-

testén még soha nem voltak távol

otthonuktól, szeretteiktől. 

Indulásra készen álltak, de ész-

revették, hogy az árvaházi kisfiú-

nak nyo ma veszett. A ház körül

nem találták, de ha a közeli erdőbe

ment, már biztosan megfagyott. 

A férfiak lámpákkal indultak a ke    -

resésére. Hangos kiáltozásukkal fel  -

zavarták a bé késen alvó állatok nyu-

galmát.

Már jó messze kerültek az erdő

sűrűjébe, amikor észrevették, hogy
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a koromsötét égbolton egyetlen egy

fényes kis csillag ragyogott. Fény-

csóvája bevilágított a fák közé. Kö -

vették a fényt. Odaérve földbe gyö-

ke rezett a lábuk a csodálkozástól. 

A kisfiú egy bokor alatt, az avarban

békésen aludt. A csillag álomba rin-

gatta, és melegítette a fényével.

A kemény munkától edzett férfi-

kezek önkéntelenül imára kulcso-

lódtak. Érezték Isten jelenlétét! Meg-

állt az idő, nem számított, mi lyen

távol vannak, és hogy mikor érnek

haza, mert békesség és öröm töltötte

el a szívüket, mint egykor, amikor

Jézus születésének hírnöke, a bet le-

hemi csillag a keleti bölcseknek és

a pásztoroknak mutatta az utat.

A karácsonyi kiscsillag széthin-

tett fényével eltelve indultak vissza

a megtalált gyerekkel. Az erdőből

tá volodva a csillag is egyre kisebb

lett, végül csak halvány nyoma pis-

lákolt a sötét égbolton.

Mindenki boldog volt. A farmer

és a felesége hálát adott Istennek,

hogy most is megsegítette őket.

Sze kérre ültek, és végre indulhattak

ha zafelé. Alig várták, hogy az ottho-

niakkal megosszák a csodát. Egye-

dül a kisfiú volt szótlan és szomo-

rú. Folyton az árvaházra gondolt.

Lehet, hogy még meg is büntetik 

a szökés miatt.

Jó messze elhaladtak már, ami-

kor ló dobogásra lettek figyelmesek.

A gyer mektelen házaspárt is meg-

érintette a karácsonyi csillag fénye.

Úgy döntöttek, hogy az árva kisfiút

- aki családot szeretett vol na magá-

nak karácsonyra - a fiuk helyett

örökbe fo gadják.

A történet szereplői azon a Szen-

testén tanúi voltak Isten mérhetet-

len szeretetének, amellyel elrende-

zi életünk minden pillanatát. Csak

hin nünk és bíznunk kell! A sors

bi zonytalansága és homálya felett

mindig ott ragyog egy csillag, amely

éjszakáink sötétjében útmutatás, és

még a legreménytelenebb helyze-

tekben is re ménysugár. Az üdvös-
ség, az élet, az örök élet csillagfé-
nye: Krisztus! Mindenkire vár Krisz-
tus fé nye, csak kövessük ál maink
csillagának fényét! Ez je lenti a ka -
rácsony igazi örömét. 

Szerafi Éva

Bárcsak karácsony öröme boldogsággal töltené meg napjaid, 
Bárcsak karácsony békéje oldaná feszültségedet,
Bárcsak karácsony fénye átragyogna legsötétebb órádon,
Bárcsak az Ő szeretete, aki egy régi karácsonyon jött közénk, 
kísérne egész életedben!

(Theodore Ferris: Karácsony öröme)
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Látogatóban Istennél

Ugye, hallod szavam?

Karácsony van! Kisjézusom,
ugye, hallod szavam?
Segíts nekem, hogy még jobban
ismerhessem magam!

Segíts, hogy a testvéremnek
jó testvére legyek,
szeretetem tőled kapjam,
és hogy szeressenek!

Segíts, hogy a szüleimnek
jó gyermeke legyek,
megérthessem a világot
és az embereket!

Karácsony van, Kisjézusom!
Téged ünnepelünk.
Hit, a béke s a szeretet
legyen mindig velünk! 

Tóthárpád Ferenc

Álmomban látogatóban jártam Isten-

nél. Bekopogtam, hogy be szél getni sze-

retnék vele, ha van rám ideje. Az Úr

elmosolyodott és így válaszolt: 

- Az én időm végtelen, mindenre jut

belőle. Mire vagy kíváncsi?

• Az érdekelne, mit tartasz a leg fur-
csábbnak az emberekben?

- Azt, hogy nem szeretnek gye rekek

lenni, siettetik a felnőtté vá lást, majd

visszavágyódnak a gyer mek korba. 

Azt, hogy akár az egészségüket is

feláldozzák, hogy sok pénzük le gyen,

majd rengeteg pénzt köl tenek rá, hogy

visszanyerjék az egészségüket. 

Azt, hogy izgatottan lesik a jö vőt,

hogy megfeledkeznek a je len ről, így az -

tán nemhogy a jövőt, de a jelent sem

élik meg. 

Azt, hogy úgy élnek, mintha sose

halnának meg, és úgy halnak meg, mint-

ha sose éltek volna.

• Atyaként mit szeretnél, hogy gyere-
keid mely tanulságokat jegyeznék meg?

- Tanulják meg, hogy senkiből nem

lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagy-

ni kell, hogy szerethessenek. 

Nem az a legértékesebb, hogy mit

szeretnénk az életben, hanem az, hogy

kik állnak mellettünk. 

Fogadják el, hogy nem az a gaz dag,

akinek a legtöbbje van, hanem az, aki-
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nek a legkevesebbre van szüksége. 

Tanulják meg, hogy csak néhány má -

sodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket

ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám

sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek be gyó-

gyuljanak. A megbocsátást a megbocsá-

tás gyakorlásának útján kell megtanulni. 

El kell fogadni, hogy vannak olya-

nok, akik mélyen éreznek, de nem tanul-

ták meg kimutatni érzelmeiket. 

Meg kell tanulni, hogy bármit le het

pénzen venni, csak boldogságot nem.

Meg kell tanulni, hogy az az igazi

ba rát, aki mindent tud rólunk és mégis

szeret. 

Nem mindig elég, ha mások megbo-

csátanak, meg kell bocsátanunk ma -

gunknak is. 

Búcsúzásnál megköszöntem szavait,

Ő pedig így válaszolt:

- Az emberek elfelejtik, mit mond-

tál, mit csináltál. De arra mindig emlé-

kezni fognak, hogy érzéseket ébresztet-

tél bennük. 

A világon elterjedt egy szokatlan

betegség. Akik megbetegedtek, azok

szíve egyre kisebb lett, erejük csökkent,

vidámságuk alábbhagyott. Az orvosok

tanácstalanok voltak. Rengeteg orvossá-

got írtak elő, de semmi nem használt.

Még szívátültetést is alkalmaztak. Az

átültetett szív is pár napra a műtét után

kezdett összezsugorodni. 

Tehetetlen fé lelem fogta el őket. A be-

tegség továbbterjedt. A kórházak megtel-

tek az utolsó ágyig. Rövid idő után min-

denki szívbajos lett. Ágyban fekvő lett az

egész világ, és a halált várta.

Egyedül egy személyt nem ragadott

el a kór. Idős ember volt, szép, nagy és

egészséges volt a szíve, sőt a szokottnál

is nagyobb. Nekilátott a betegápolásnak.

Azt vette észre, ha megfogta a beteg

kezét és rámosolygott, a kis szív azonnal

növekedni kezdett. Amint elengedte, a

növekedés megállt. Fölfedezett valamit.

A szokatlan betegség oka a szeretet hiá-

nya volt.

Nekilátott a munkának, betegtől be -

tegig járt. Fogta a kezüket és nevetett.

Amikor a beteg szíve kellő nagy lett, ő

is képes volt gyógyítani. 

Az új orvosság gyorsan terjedt az

egész világon. Világszerte megszaporod-

tak a nagyszívű em berek. Mindenkit

gyógykezeltek, és a szívek nőttek. Elég

volt megfogni a kezet, és mosolyogni.

Testvéreim! Jézus elénk élte ezt a sze-

retetet. Betegeket gyógyított, és segített

a rászoruló emberen, ezért lehet Jé zus

élete példa minden kor minden embere

számára. Legyünk ebben is munkatársai!

Gyűjtötte: Bóna Judit

A szokatlan betegség

2011okt_harangsz:Layout 1  2011.11.25.  11:25  Page 107



108 ________________________________________________________________

KARÁCSONYKARÁCSONY

A gyülekezet idén is egy betlehemes
játékkal kívánta emlékezetessé tenni a
szentestét. Csak az jelentett változást,
hogy most az ifjúsági csoport írta meg 
a forgatókönyvet. A fiatalok figyelme
tényleg mindenre kiterjedt. Nem felej-
tették ki az ökröt és a szamarat sem, sőt
még a szalmára is gondoltak. 

A főpróbán aztán - amin közismerten
minden félre szokott sikerülni - félre is
sikerült szinte minden. Alig akadt olyan
szereplő, aki kívülről fújta a szövegét.
A díszletek csak úgy átabotában készül-
tek el, de ami a legmegbocsájthatatla-
nabb hiba volt: a három királyról egész
egyszerűen megfeledkeztek. Ki deríthe-
tetlen okok miatt ezt a három szerepet
nem osztották ki senkinek.

Mivel azonban a három király nélkül
elképzelhetetlennek tűnt a történet szín-
revitele, valaki azt javasolta, hogy kér-
dezzék meg gyorsan a jelenlevőket, be -
ug ranának e hárman a királyok szerepé-
be. A jelentkezőknek már nem kellene
kívülről megtanulniuk a szövegüket, az
is elég lenne, ha szótlanul letennék aján-
dékaikat a jászol elé.

Így is történt. Majd egykettőre itt
volt a karácsony, a templomi műsorral
együtt. Zsúfolásig megtelt a templom; a
nézők kíváncsian, a szereplők izgalom-
mal várták a fejleményeket. 

Zökkenőmentesen indult a betlehe-
mes játék. Később sem csúszott be sem -
mi hiba, senki sem sült bele a mondani-
valójába, de ha valakire mégis rájött a
dadogás, akkor az épp a legjobbkor tör-

tént, remekül beleillett a karácsonyi tör-
ténések sorába.

Elkövetkezett az utolsó jelenet, ama
három szereplő föllépése, akik az utolsó
utáni pillanatban kerültek királyi mél-
tóságba. Ők nem próbáltak össze, ha -
nem rögtönöztek, miként ez a való vi -
lág ban lenni szokott.

Az első királyt egy negyvenes férfi
alakította, talán valamivel idősebb is le -
hetett. Mankó volt nála, amire láthatóan
nem volt szüksége. Feszülten figyelt rá
mindenki, amikor mankóját a jászol elé
fektetve megszólalt:

- Idén autóbalesetet szenvedtem, kór-
házba kerültem, ahol senki sem tudta
megmondani nekem, hogy fogok-e járni
valaha. Minden apró javulást nagy aján-
déknak tekintettem. A lábadozás hetei
megváltoztatták az egész életemet. Fi -
gyelmesebb és hálásabb embert faragtak
belőlem. 

Már semmi sem jelentéktelen vagy
magától értetődő a számomra; sem a reg -
geli fölkelés, sem az ülés, sem az ál lás,
sem a járás, sem az, hogy valahol ott le he-
tek. Mindezt nagy ajándéknak te kintem. 

Hálám jeléül teszem le ezt a man-
kót annak jászlához, aki talpra állított
engem.

Nagy csönd uralkodott a templom-
ban, amikor a második király megje-
lent. Ő valójában ki rály nő volt, egy két-
gyerekes anyuka, aki így szólt:

- Én olyasmit szeretnék neked adni,
amit se megvásárolni, se látni, se becso-
ma  golni nem lehet, de ami most mé gis a

Szalmaszálba kapaszkodva
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legnagyobb értéket jelenti számomra.
Az igenemet adom neked, azt a bele-
egyezést, amivel igent mondok az
életemre. Arra, amivé alakult, ahová
mind a mai napig elvezettél, holott
menet közben sokszor alig tudtam
elhinni, hogy van valami terved
velem.

Igent mondok az életemre minde-
nestül, beleérve gyöngeségeimet ép -
púgy, mint erősségeimet, beleértve a
félelmeimet és a vágyaimat, a hoz-
zám tartozó embereket. 

Igent mondok a kételyeimre és a
hitemre egyaránt. Neked adom azt,
hogy igent mondok Rád, világ Meg-
váltója!

Előlépett a harmadik király is.
Me  rész frizurájú, a legutolsó divatot
ha nyag eleganciával követő fiatalem-
ber, akinek megjelenése minden bu -
liban ma gára vonhatta vol na a lá -
nyok elismerő pillantásait. Mindenki
lélegzetvisszafojtva hallgatta, amikor
meglehetős hang erővel megszólalt:

- Én vagyok az a király, akinek
nincs semmi adottsága, adománya.
Nincs sem mi ajándékom a számodra.
Amim van, amivel tele vagyok, az
csupa félelem és nyugtalanság. Ta -
lán úgy nézek ki, mintha nagy ka -
nállal falnám az életet, de az az igaz-
ság, hogy a látszat mögött nincsen
sem mi. Nincs önbizalom, nincs cél,
nincs remény. Van azonban bőven
csa lódás, sok hiábavalóság, számta-
lan sérülés.

’Király’ vagyok, akinek semmije
sincs. Nagyjából mindenben kétel-
kedem, Benned is, jászolban fekvő
Gyermek. 

Üres a kezem. A szívem tele a ki en-
gesztelődés, a megbocsájtás, az elfogadott-
ság, a szeretet utáni vágyakozással. Fe léd
nyújtom üres tenyeremet, s kíváncsian
várom, hogy van-e számomra valamid…

A templomhajóban a királyok megjele-
nését követő megrendültség megtörhetet-
len, szótlan csöndbe torkollott. A betleheme-
zés véget ért, de sokáig sen ki sem mozdult. 

Elsőként József ocsúdott fel. Odalépett
a jászolhoz, és kihúzott egy szalmaszálat.
Beletette az ifjú király üres markába, s azt
mondta neki:

- Ez a gyermek a jászolban az a szal-
maszál, amibe belekapaszkodhatsz.

Ekkor valamennyien úgy érezték, hogy
többé-kevésbé ők is üreskezű királyok,
tömött zsebük és gazdag karácsonyi aján-
dékaik ellenére is. Szinte tapintani lehetett
az emberek megindultságát.

Meg is indultak valóban, mindannyian
előre mentek a jászolhoz, amelyből min-
denki kihúzott egy szalmaszálat ma gának.
Egyszerre csak nyilvánvaló lett valameny-
nyiük előtt, hogy nem szégyen az, ha üres
a kezünk, sőt egyenesen ez az előfeltétele
annak, hogy átvehessük a felénk nyújtott
ajándékot.

Rátalált: Mihaleczku Etelka
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A kisgyermekekkel való foglalkozás

célja, hogy elindítsuk őket a keresztény

életbe, és bevezessük őket a keresztény hit

világába. Sok olyan gyerekkel találkozunk,

akiknek egyáltalán nincs vallási is mere-

tük, vagyis sohasem hallottak még Jé zusról

és a mennyei Atyáról. A foglalkozásokon

részt vevők másik csoportja, akik már ren-

delkeznek alapvető vallási ismeretekkel.

Az óvodai hittanórákon megismerke-

dünk fogalmakkal, mint az imádság, a

fe  szület, a templom. Megtanuljuk, hogy

Jé  zus jelét magunkra tudjuk rajzolni, a

ke zünket összetéve imádkozunk, és hogy

nemcsak nekünk van házunk, hanem

Istennek is. 

A kicsik rácsodálkoznak ezekre a

dol gokra, és általában érdeklődve várják

az új ismereteket. 

Jézust a kicsik is el tudják képzelni,

és meg tudják szeretni. Jézus életének

főbb eseményei által felismerik, hogy Ő

sokkal több, mint em ber: Isten Fia. 

Jézus gyógyított, csodákat tett, min-

denkit szeretett, bátran fordulhatott hoz zá

bárki, cselekedeteivel példát mutatott szá -

munka, hogyan lehetünk mi is jók. A gye -

rekek megtanulják, hogy jó ságukkal tud-

ják megmutatni Jézus iránti szeretetüket. 

A mennyei Atyáról megtanuljuk,

hogy Jézus Atyja, és a mi Atyánk is.

Neki kö szönhetjük ezt a szép világot,

amiben élünk.  

Amikor a teremtésről beszélgetünk,

nagyon szívesen bekapcsolódnak a ki -

csik, sorolják az állatokat, a növényeket,

az égitesteket. 

A liturgikus év ünnepei közül nagy

figyelmet fordítunk a karácsonyi és a

húsvéti ünnepkörre. Megtanulják a gye-

rekek, hogy mit ünneplünk eze ken a

napokon. 

Karácsonykor Jézust - születésének

napján - úgy ajándékozzuk meg, hogy

kedvéért másokat megajándékozunk, egy -

másnak kedves meglepetést szerzünk. 

A Húsvét még legtöbb kicsi gyermek

számára csak a nyuszit és a locsolkodást

jelenti. 

Az óvodások korának megfelelően

beszélünk Jézus haláláról és feltámadásá-

ról. Vigyáznunk kell, nehogy félelmet

keltsünk a gyerekekben. Nagyon sok kér-

déssel halmoznak el, míg eljutunk addig,

hogy a locsolkodás és a tojás az életet

szimbolizálja. Annak örülünk, hogy Jé -

zus feltámadt, és a locsolkodással erre

emlékeztetjük egymást. 

A foglalkozásokon a bibliai történe-

tek mellett imákat, énekeket is tanulunk.

Öröm látni, mikor - kicsi kezüket össze-

téve - mondják az imádságot. 

A beszélgetések mellett elmaradha-

tatlan az adott bibliai eseményekhez tar-

tozó színező, amit nagyon szeretnek, és

igényelnek. Építünk építőkockából temp-

lomot, el játsszuk a keresztelőt, megele-

venítünk kü lönféle történeteket Jézus

életéből. 

Célunk, hogy az óvodáskor végére

szerető Istenképet alakítsunk ki a gyer-

mekekben, akihez későbbi életükben bi -

zalommal fordulhatnak.

Bóna Judit hitoktató

Hittanórák az óvodákban
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Domenico Giusep pe
Savio 1842. áp rilis 2-án

született Riva da Chieri-

ben, Torino mel  lett. Ap -

ja földműves, majd ko -

vács mester volt, any ja

varrónő. Szü  leivel Mu   ri-

aldoba, majd Mon   donio-

ba köl töznek. 

Tizenkét éves korá-

ban Bosco Szent János

(a szalézi rend megalapí-

tója) iskolájának, a Sza -
lézi Szent Ferenc Ora-
tóriumnak a növendéke

lett. Itt megtanulta, hogy

MINISTRÁNS OLDAL
A leggyakoribb segítő a katolikus templomban a ministráns. A ministráns a la -
tin ministrare = “szolgálni” igéből alakult. Jelentése: „aki az oltárnál szolgál”. 
A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szent-
ségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során. 

az Urat szolgálni, és Őt másokkal megszerettetni mi lyen

nagy örömet jelent. Domonkos jóra buzdította társait,

hogy járuljanak a szentségekhez és kerüljék a rosszat,

segítsenek másokon és törekedjenek az életszentségre. 

1856-ban barátaival megalapította a Szeplőtelen
Szűz Társulatát. Vezető egyéniség volt, sok társának jó

barátja és példaképe, már életében “kis szent”-nek

nevezték. Ötéves korától ministránsként szolgált, ezért
lett a ministránsok egyik védőszentje. 

Pap szeretett volna lenni, de nem élt elég sokáig,

hogy ezt megvalósíthatta volna. Földi életét egy hónap

híján rövid 15 évben szabta meg a Teremtő. De neki ez

is elegendő volt ahhoz, hogy a szentek sorába lépjen.

1857. március 9-én halt meg tüdőbajban - emléknapja

ezért van március 9-én. 

XII. Pius pápa 1950-ben boldoggá, majd 1954-ben

tengernyi fiatal jelenlétében szentté avatta Domon-

kost. Attól a naptól kezdve egy papírlappal a kezében 

- amelyre elsőáldozásának a napján jó föltételeit írta -

sok oltárról őrködik és mosolyog Savio Szent Domon-

kos iskolákban és műhelyekben, ahol fiatalok tanulnak

és dolgoznak. Példaképe lett sok fiatalnak, akik nem

csak élete során, hanem még inkább szentté avatása óta

követik példáját.

Ha többet szeretnél megtudni Savio Szent Domon-

kosról, olvasd el Enzo Bianco: Savio Domonkos, vagy

Teresio Bosco: Domonkos című könyvét.

b.j.

Savio Szent Domonkos - a ministránsok egyik védőszentje
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• Hány évesek vagytok? Mióta mi -
nistráltok?

G: 19 éves vagyok és néhány éve

kezdtem ministrálni. Igazából egyszer

már kiskoromban is ministráltam egy

szabadtéri elsőáldozási misén, de olyan

meleg volt, hogy a szertartás vége felé

rosszul lettem. Ezután jó darabig nem

próbálkoztam újra, később meg már úgy

gondoltam, hogy túl nagy vagyok ah -

hoz, hogy most kezdjem el. Egyszer

aztán mégis el mentem az unokatesóim-

mal együtt. Azóta nagyjából rendszere-

sen ministrálok.

L: 10 éves vagyok, negyedik osztá-

lyos tanuló. Óvodás korom óta jártam

templomba a nagyival és a közben el -

hunyt nagypapával. 

A templomban mindig jól éreztem

magam. Iskolás korom óta vasárnapi

szentmisét nem mulasztottam. A nagyi

azt mondta, hogy már is kolás vagy, így

kötelező a szentmisehallgatás. 

Első osztályos korom óta mi nistrá-

lok. A családból senki nem buzdított a

ministrálásra, én szerettem volna tevé-

kenykedni az oltárnál. A nagyi megkér-

dezte Balázs atyát, hogy ministrálha-

tok-e, és a pap bácsi örömmel fogadta.

Azóta rendszeresen ministrálok.

• Kitől tanultátok meg a ministráns
feladatait?

G: Amikor először ministráltam, per-

sze még nem tudtam semmit. Csak téb-

láboltam ott, és mindig követtem a töb-

bieket. Azt szerettem, ha minél többen

voltunk, így jól el tudtam vegyülni a tö -

megben, és hagytam, hogy mindent a

többiek csináljanak. Aztán János atya

tartott néhány ministráns foglalkozást,

ami nagyon sokat segített. Sok alapvető

dolgot megtanultam tőle és a régebbi

ministránsoktól, és János atyánál még a

kelyhet összerakni és a misekönyvet la -

pozni is megtanultuk. 

Eleinte mindig nagyon féltem, hogy

elrontok valamit, de lassanként egyre

jobban beletanultam. 

Gyakran olvasni is szoktunk, ami

külön kihívás, mert szép lassan és han-

Miért szeretek ministrálni?

Tardi Luca

Ministránsokkal beszélgettem - személy
szerint Ölveczki Georginával és Tardi
Lucával -, akikkel szinte minden vasár-
nap találkozom a szentmisén. Kértem
őket, osszanak meg velünk pár gondola-
tot a templomi szolgálatról.

Ölveczki Georgina
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gosan kell, hogy jól értse mindenki. 

Rólam tudvalevő, hogy kicsit hada-

rok, de remélem, azért nem túlságosan.

Kicsit még ma is tartok attól, nehogy

elrontsak valamit, és leg inkább csak

„hazai terepen” ministrálok, mert nem

szeretem a váratlan helyzeteket. 

Lényeg, hogy némi gyakorlással a

ministrálás is megtanulható, mint bármi

más. Az öcsém tanácsa pedig még élet-

bölcsességnek se rossz, és a ministrálás-

ban is követendő lehet: bármit teszel,
tedd úgy, mintha tudnád, mit csinálsz.
(Persze az sose árt, ha tényleg tudod.)

L: Eleinte izgultam, főként a csenge-

tésnél voltak nehézségeim. A régi sek-

restyés Pista bácsi és a nagyobb minist-

ránsok sokat segítettek. Figyeltem a na -

gyobbakat, így lassan megtanultam a fel -

adatokat.

• Milyen érzés az oltár - az Úr asz-
tala - mellett végezni a tevékenységet?

G: Felelősségteljes érzés a hívek mi -

att, akik mindent látnak, amit te szünk,

az atyák miatt, akik számítanak ránk, és

a kisebb ministránsok miatt, akik talán

rólunk vesznek példát, és néha szüksé-

gük van egy kis segítségre.  

Jó érzés, hiszen bármily kevés is az,

amit teszek, tudom, hogy ezzel a Jóis-

tent szolgálom, és talán egy lépéssel kö -

zelebb kerülhetek Hozzá. És ha sikerült

mindent elvégeznünk (ha nem is tökéle-

tesen), az igazán jó dolog.

L: A mai napig nagyon szeretek az

oltárnál, a pap bácsi mellett szolgálni.

Nagyon jó érzés, hogy segíthetek, részt

vehetek ebben a feladatban.

• Amit végztek a szentmisén, az egy
szolgálat. Miért szeretitek ezt, és a fel-
adatok közül melyik számotokra a leg-
kedvesebb?

G: Azért szeretem, mert ezzel egy

egész kicsit én is segítek, hogy a szent-

mise rendben menjen. Egyszerre szol-

gálhatom így Istent és az embereket is.

Csak keveset tehetek, és tudom, hogy

azt is bárki el tudná végezni helyettem.

De legalább egy kicsit hasznosnak ér -

zem magam.

A legkedvesebb feladatom, amikor a

Miatyánk után „visszük a békét”, azaz

végigmegyünk egy-egy padsor szélén,

és kezet fogunk az emberekkel. Ilyenkor

azt hiszem, kicsit közvetítők vagyunk az

oltár és a hívek között. Elvisszük nekik

azt a „Béke veled”-et, amit mi is az

atyáktól kapunk. 

Jó érzés ilyenkor látni a visszamo-

solygó arcokat. És a nem mosolygókat

is, mert nekik is legalább úgy kell a

béke. Mindenkinek kell. És ha a Jóisten

csak minden tizedik ilyen elsuttogott

kérésünket hallgatja meg, és ad egy ki -

csi békét, akkor máris teljesen megérte.

L: Öröm tölt el, ha szolgálhatok, mert

szeretem Istent. Nem kényszerből, ha -

nem szeretetből végzem az oltár kö rüli fe -

ladatokat. Nem tudom megnevezni, hogy

a feladatok közül melyik a legkedvesebb

számomra, mindegyiket szeretem.

• Savio Szent Domonkos, a minist-
ránsok védőszentje, könyörögj érettük!

b. j.
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A Karszt-Tigrisek

Bő egy évvel ezelőtt internetes papi

fórumon került szóba, hogyan igyekez-

nek az egyházközségek elsőáldozásuk

után szétszéledni készülő gyerekeiket

megtartani. Megfontolásra érdemes pél-

dákat olvashattunk, adott az ötletbörze.

A dolog szépséghibája mindössze abban

van, hogy mind városi, sőt nagyvárosi

eset volt.

Főegyházmegyénk plébániáinak több-

sége vidéki, elsősorban falun, illetve vá -

rosi címre erőltetett községekben talál-

ható, ahol a városi példa nem működik.

Ezért volt mindig (városi gyerek számá-

ra) kérdés előttem, hogy itt, egy erős

református többségű szórványban (ahol

a falvak egy részében még mindig Le -

nin utcák vannak) hogy lehet együtt tar-

tani a gyerekeket? Ilyen helyen, falun,
szórványban lehet egyáltalán valamit

tenni?

• Adott egy fociőrült korábbi kis

ministránsom, aki azóta leérettségizett,

D kategóriás edzői minősítést szerzett,

sőt mi több, saját bejegyzett klubot is

tart fenn. Neki nem áldozat átbuszozni

bizonyos rendszerességgel 70 km távol-

ságból, hogy edzéseket tartson a gyerkő-

cöknek.

• Adott volt két - egymás utáni év -

ben - egy megyei szintű sportpályázat,

amely elegendő 4-5 csapat számára

teremkupát szervezni, és a sporteszkö-

zöket kezdetleges szinten beszerezni.

• Adott egy készséges általános isko-

lai vezetés, amelytől gyakran kérhetjük

a helyi általános iskola pici tornatermét.

• Adott (volt) egy labdarúgó világ-

bajnokság, amely a gyerekeket azóta is

mozgásban tartja.

• Adott a „bádogszekér” egy majd-

nem 30 éves, úgy-ahogy rendbe szedett,

kilencszemélyes csapatszállító jármű,

amelyikkel a gyerekeket az apró falvak-

ból össze tudom szedni.

Ministráns focicsapat! A tavalyi

elsőáldozók közül a fiúk egy része azóta

is együtt van iskolai hittanon, ki-ki a

falujában, a templomban, a nyári hittan-

táboron, és persze - számukra - minde-

nekelőtt az edzéseken. Az idei elsőáldo-

zók közül is csatlakoztak páran.

Most hatan vannak a Karszt-Tig ri -
sek, időnként be-bekéredzkedik egy-egy

vendégjátékos is, és most két jelölt vár -

ja, hogy a csapat oszlopos tagjává vál-

hasson. A játékosok 9 és 14 év kö zötti-

ek, s persze azonnal megemelkedik az

átlagéletkor, ha a lelkészük is beszáll.

Ez itt a reklám helye, mondhatnák a

marketing hívei. Attól pedig, aki meg-

kérdőjelezi beszámolóm igaz voltát, öröm-

mel elfogadunk egy meghívást barátsá-

gos mérkőzésre, hogy életnagyságban is

láthassa a Karszt-Tigriseket.

Igyekszünk elérhető közelségben

meglátogatni más egyházközségi „hobbi

csapatot“, és egy-egy barátságos meccset

játszani velük, majd visszahívni őket. 

Jártunk már barátságos meccset ját-

szani a felvidéki Bodolón, eljutottunk a

bodrogközi Tiszakarádra, a palóc-vidéki

Pétervásárára, a közelebbi települések

közül pedig Hangonyban.
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A mi kis csapatunk, a Karszt Tigrisek a Gondviselés apró csodája. 

A jelenlegi gárda:

Bodon Péter edző (Pétervására)  - fehér felsőben, érem nélkül

Mukvicz Gergely (Jákfalva) - jobboldalt térdel

Kókai Krisztián (Alsószuha) - állók között jobb szélen

Kiss Csaba (Ragály) - a bal szélen térdel

Juhász Dániel (Ragály) - térdelők között, középen

Kókai Roland (Alsószuha) - állók közül balról a harmadik

Ruszó Dusán (Alsószuha) - áll, második balról

Molnár Atila Brúnó csapatfenntartó, lelkész (Ragályi plébánia)

A fényképen szereplő két „ejtőernyős“ Eszlári Kristóf (Alsószuha) és 

Szabó Dániel (Felsőkelecsény) - az állók közül balról az első illetve a negyedik

Karetka László szakmai támogató (Miskolc)

Jelöletjeink: Karácsony Gábor és Veress Áron (mindketten Aggtelek)

Megfogalmazódott többszörösen is

az igény: alakítsunk lánycsapatot is!

Tetszene az ötlet, de ehhez egy szór-

ványlelkész a vén bádogszekerével ke -

vés. Ha a bennünket ennyire szerető

gondviselő Isten úgy látja, hogy erre is

képesek lennénk, bizonyára ad hozzá

munkatársat, kitartó játékosokat, és némi

anyagi erőforrást is.

Úgy szép az élet, ha vannak céljaink.

Tornatermet, focipályát egyelőre nem

építhetünk, inkább kijárogatunk gyepes

pályákra, illetve kedvezőtlen időben

kölcsönkapott iskolai tornatermekbe. 

Keressük az alkalmakat, hogy ha von-

ta barátságos mérkőzést vívjunk. No -

vemberben meghívásunk van On gára, 

a gesztelyi plébánia csapatához. A ra gá-

lyi plébánia a szervezője a ministráns-

csapatok ádventi kupájának, amelynek

védnöke egyházmegyénk új segédpüs-

pöke, Palánki Ferenc püspök atya.

Molnár Attila /Brúnó atya/
ragályi plébános
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• Mártika! Hol születtél, hol él -
tél? Be szélj kicsit magadról.

- Vizsoly mellett, Korlát község-
ben születtem, 1937-ben. 16 éves ko -
romig ott nevelkedtem. Hatan vol -
tunk testvérek, és én a második gyer-
mek voltam. Születésemkor a nővé-
remet a nagyszüleim elvitték, és ő
náluk nevelkedett. 

Édesapánk korán meghalt, így
édesanyánk egyedül nevelt bennün-
ket. A to vábbtanulásra nem volt
lehetőségem, mert édesanyánk dol-
gozni járt, és ne kem kellett vigyázni
a testvéreimre.

• Hogyan kerültél Kazincbarci-
kára?

- Tizenhat éves voltam, amikor

eljöttem dolgozni a vasúthoz Sajó-

szentpéterre. Ott ismertem meg a

férjemet, és 1956. december 8-án

összeházasodtunk. Albérletben lak-

tunk, majd a férjem lakást kapott 

a Szénbányáktól. 1963-ban elcserél-

tük a sajószentpéteri lakásunkat egy

kazincbarcikaira, ahol jelenleg is

lakom.

• Úgy emlékszem, hamar bekap-
csolódtál a templomi életbe, még

Ismeretlen ismerősök

Az Úr Jézust szolgálom

Régi, kedves ismerősünk, egyházközségünk
buzgó tagja, Komár Mártika.
Öt éve még közelebb került mindannyiunk-
hoz, hiszen elvállalta az Avilai Szent Teréz
templom sekrestyési feladatait.
Mindennaposak vele találkozásaink, mégis ta -
lán jobban megismerhetjük őt e cikk kapcsán.
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első plébánosunk, Juhász atya ide-
jében. Milyen kapcsolat volt közte-
tek, mivel bízott meg?

- Nem volt nehéz bekapcsolód-
ni, hi szen Jézus szeretetét hoztam
magammal. 

Miután megismerkedtünk Juhász
atyával, baráti kapcsolat alakult ki kö -
zöttünk. A két lányomat ő tanította hit-
tanra, sőt még Ákos unokámat is. Ju -
hász atya egyébként a főzéssel bí zott
meg, amit 3 hónapig csináltam nála.

• Szép hanggal áldott meg a Jó -
isten. Ha nem volt kántor, te kezdted
meg az énekeket. Szeretsz énekelni?

- Igen, nagyon. Napközben a
mun kám során otthon is, és a temp-
lomban is - takarítás közben - gyak-
ran dúdolgatok, énekelek.

• Emlékszem a kezdetekre. Rózsa -
füzér előimádkozó voltál a templom-
ban, és a zarándokutakon is. Mit je -
lent neked a közösségi ima? 

- Nagyon sokat, lelkileg felemel.
Szeretek részt venni zarándoklato-
kon, szívesen és boldogan kezdem
az imákat és az énekeket is. Három-
szor voltam már Lourdesban, két-
szer Csíksomlyón és kétszer Me du-
gorjéban. A hazai Mária kegyhelyek
közül is sokat felkerestem.

• 2005-tól elvállaltad a Szent Te -
réz templom sekrestyési feladatait.
Hogyan éled meg Isten házának szol-
gálatát? 

- Balázs atya felkérésére először
temetéseken, gyászmiséken énekel-
tem. Ha jól emlékszem, közel 90
temetésen és 30 gyászmisén. Majd
Krokavecz Marika nyugdíjba vonu-
lása után én láttam el a sekrestyési
teendőket itt, a kis templomban.

Feladatom ma is a templom taka-
rítása, az oltárterítők mosása és va -
salása, a perselyezés. Igaz szeretettel
végzem a munkámat, és kérem a
mennyei Atyát, adjon még erőt, hogy
sokáig szolgálhassam Őt.

• Életednek mely szakaszára em -
lékszel vissza legszívesebben?

- Valójában hálával tartozom az
Úr nak életem minden percéért. Igaz,
voltak nehéz időszakok is, de a Jóis-
ten mindig megsegített, adott elég
erőt a problémák leküzdéséhez.

• Mi a titka, hogy mindig kie-
gyensúlyozottnak, boldognak látszol?

- Hiszem, hogy a szeretet és Is -
ten közelsége az. A tudat, hogy gyer-
mekeim, unokáim és a kedves hívek
is szeretnek, tisztelnek, erőt ad a
mindennapokhoz. Az Úr jelenléte
pedig - itt a templomban - mérhetet-
lenül boldoggá tesz. Hálával tarto-
zom ezért a Mindenhatónak.

• Az olvasók nevében is kívánok
neked jó egészséget, erőt és sok örö-
met e nemes szolgálathoz.

Govka
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• A te korosztályodból kevesen mond-
hatják el magukról, hogy tősgyökeres
kazinciak. Te viszont itt születtél, itt nőt-
tél fel.

- Valóban, nagyapám, Böhm Emil

katolikus kántortanító volt Sajókazin-

con. Itt laktunk a templom közvetlen

tövében, a tanítói lakásban. A homoko-

zóm a szentély sarkában volt, s a sekres-

tye melletti diófánál volt a hintám.

Miután nagyapát 1956-ban nyugdí-

jazták, szüleim a templom szomszédsá-

gában építkeztek. Nekem mindig sokat

jelentett Isten háza közelsége, kötődtem

hozzá, s a mai napig nem akarok kisza-

kadni aurájából.

15 éve a „Harangszó” szolgálatában

1996. augusztus 20-án jelent meg egyházközsé-

gi kiadványunk, a Harangszó első példánya. Boldo-

gan és elégedetten tekintünk vissza az eltelt 15 évre.

Istentől kapott segítség és biztatás nyomán sok érté-

kes írás, alkotás, egyházközségünkkel kapcsolatos

híradás, interjú született tollforgatóink jóvoltából.  

Az évek során olvasóink érdeklődéssel várták és

vették kezükbe a színvonalas, egyre szépülő, tartal-

mában is fejlődő újságunkat. Nem egyszer előfor-

dult, hogy egy-egy jól sikerült cikk íróját dicsérettel

illették, ami nagyon jóleső érzés volt.

De van valaki, aki tőlünk nagyobb elismerést érdemel, bár a neve mindig az

újság legutolsó lapján, a legapróbb betűvel jelenik meg.

Szerkesztette: Czakóné Bulla Magdolna.
Az ő érdeme, hogy a különböző terjedelmű, stílusú cikkekből, a néha stilizá-

latlan nyersanyagokból - nem kis energia árán, de minden alkalommal - egy tar-

talmában igényes újságot állít össze, mely mára már színes képekkel, grafikákkal

tűzdelt keresztény, egyházi magazinná nőtte ki magát.

Születésnapot ünneplünk most, újságunk betöltötte 15. évét. Ebből az alka-

lomból beszélgetünk a legilletékesebbel, főszerkesztőnkkel, hogy közelebbről

ismerjük meg őt.

Katedra nélkül nehezen találnék önmagamra

2011okt_harangsz:Layout 1  2011.11.25.  11:25  Page 118



________________________________________________________________ 119

KARÁCSONYKARÁCSONY

• Nagyapádra az idősebb sajókazin-
ciak nagy szeretettel emlékeznek.

- Csodálatos ember volt, vérbeli pe -

dagógus. Felvidékről, a Szepességből

származott, ahonnan a trianoni-béke után

telepítették Magyarországra mint ma -

gyar tanítót. Beszélt németül, szlovákul,

latinul, és fantasztikus muzikalitás rejtő-

zött benne. Csodálatosan énekelt, zon-

gorázott és hegedült. 

Dédelgetett álma volt, hogy egyik

unokájából Paganinit farag, de ezt ná -

lam nem sikerült elérnie. Ma is hallom

feddő intését: „Magdi ne kaszálj a vo -
nó val!”

Zenei pályára így nem kerültem, de a

nyelvek szeretetét talán tőle örököltem.

• Hogyan kerültél kapcsolatba az
idegen nyelvekkel?

- A Ságváriban érettségiztem orosz

tagozaton, s végzés után Debrecenbe

vettek fel orosz-német szakra a Kossuth

Lajos Tudományegyetemre, ahol 35

évvel ezelőtt szereztem diplomát.

• Két nyelvszakkal nem indulhattál
rossz esélyekkel a munkaerőpiacon.

- Két nyelvvel a világot is meg lehet

váltani - mondták akkoriban. Nekem

viszont akkor nem sikerült tanári állást

szereznem Kazincbarcikán. Így egy évig

nevelőtanároskodtam, majd az NME

Vegyipari Automatizálási Főiskola nyelv-

tanára lettem. 

Életem legszebb időszaka kötődik az

itt eltöltött évekhez. Családias, baráti

légkör jellemezte a főiskolát, ahol tőlem

alig pár évvel fiatalabb diákoknak taní-

tottam szakmai oroszt és fakultatív

németet. A nyarakat pedig hol a volt

NDK-ban, hol a Szovjetunióban töltöt-

tem a termelési gyakorlaton résztvevő

hallgatók tolmácsaként.

• Sokoldalúságodat bizonyítja, hogy
a felnőtt diákok mellett tudományos mun-
kát is folytattál óvodáskorú gyerekekkel.

- Már egyetemistaként érdekelt az

óvodáskori nyelvtanítás módszertana.

Mindig is hittem a korai nyelvtanítás

sikerében, így egy nyelvtanítási kísérlet-

be kezdtem 1982-ben, aminek keretében

12 kicsinek két évig az óvodában, majd

8 éven át az általános iskolában tanítot-

tam a németet. A 8. osztályban aztán

valamennyien sikeres középfokú nyelv-

vizsgát szereztek, bizonyítva e hipotézis

életképességét.

• Nyelveket beszélő emberként soha-
sem fordult meg a fejedben, hogy hátat
fordíts a tanári pályának?

- Diplomával a kezemben csak a ta -

nítás vágya lebegett előttem. Igaz, sok-

felé elkalandoztam, hiszen munka mel-

lett fordítottam, tolmácsoltam, idegen-

vezetést vállaltam, sokat utaztam. Részt

vállaltam a régió orosz tanárainak át kép-

zésében is, vezettem módszertani work -

shopokat országszerte, de mindig érez-

tem, igazi hivatásom a tanítás.

• Mikor jött az ötlet, hogy saját
nyelvstúdiót alapíts?

- Kezdettől fogva voltak tanítvá-

nyaim, és nagyon sok nyelvtanfolyamot
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tartottam. Végül egy örökség útján ka pott

la kás adta az ötletet egy saját nyelvstúdió

létesítésére, amit 1991-ben indítottam.

Az eltelt 20 évről a stúdió falai so -

kat mesélhetnének, de úgy érzem, nincs

okom szégyenkezni, hiszen százakat ké-

szítettem fel ezen idő alatt a sikeres

nyelvvizsgára. Volt óvodás tanítványa-

im a mai napig is csak Tante Magdinak
hívnak, pedig már ők sem teenagerek. 

• Azt mondják, hogy akiket Czakóné
Bulla Magdi készít fel nyelvvizsgára,
azok nagy valószínűséggel elsőre meg-
szerzik azt. Szerintem ez a legnagyobb
dicséret, amit tanár kaphat.

Pedagógiai és szakmai munkádat
má sok is elismerik. Ebben az éven Pol-
gármesteri Dicséret elismerésben része-
sültél, amihez utólag is gratulálunk. 

A tanulókkal is olyanok az elvárása-
id, mint saját magaddal szemben? Szigo-
rú tanár vagy?

- Erre a kérdésre talán diákjaim 

a legilletékesebbek, hogy választ adja-

nak. Tagadhatatlan, hogy mind a ma -

gam számára, mind a tanítványaimnál

is ma gasra teszem a lécet, mert úgy

érzem, a Jóistentől kapott talentumokat

nem szabad elásni, hanem kamatoztat-

ni kell az ember adottságainak megfe-

lelően.

Leírhatatlan érzés, amikor látod,

hogy a mag, amit elvetettél, szárba szök-

ken, kihajt, majd termést hoz. Számom-

ra nincs ennél nagyobb öröm, mint ami-

kor diákjaim sikereiben osztozhatom.

• Az igazi pedagógus nemcsak tanít,
hanem nevel is. Az otthonról hozott val-

lásos neveltetést, lelkületet volt-e alkal-
mad a nyelvórákba becsempészni?

- A tanterem ajtaja ha bezárul, egy

más dimenzióba kerül tanár s diák egya-

ránt. A varázspálca az én kezemben van,

s tőlem függ, hogy 45 perc alatt mivel

gazdagítom a rám bízott – tudásra szom-

jazó – gyerekanyagot.

Igyekeztem mindig – még az „átkos-

ban is” – Isten szeretetét hozzájuk kö -

zelebb hozni, bibliai témákat érinteni,

őket emberségre, erkölcsös életre nevel-

ni. A legnagyobb vívmányom talán az

adventi gyertyagyújtás hagyományának

elindítása volt, amit valóban missziós

feladatként éltem meg az Irinyiben, ahol

ma is tanítok.

• Mi az a tevékenység, amivel szíve-
sen foglalatoskodsz, ha van pár szabad
órád?

- Talán a kert. Nagyon szeretem a

vi rágokat, különösen a futómuskátlikat,

ami ablakaink egész nyáron át virágzó

dísze. De örömet jelent a lakberendezés,

a virágkötészet és a varrás is. Van némi

érzékem ezekhez, és olyan jó érzés a

késznek örülni!

Nagyon szeretek utazni is, a termé-

szet adta csodákat felfedezni, s azokban

gyönyörködni, de az utóbbi időben erre

nem volt lehetőségem, pedig az osztrák

és a szlovén Alpok, valamint az Adria

szépsége számomra mindig is lebilin-

cselő volt.

Azért, ha rangsorolnom kellene, 15

év óta a Harangszó szerkesztése volt az,

ami a legtöbb örömet jelentette szá mom-

ra. Kigondolni, eltervezni, témát válasz-
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tani, címet sugallni, megszervezni, il -

lusztrációkat keresni, majd a megírt cik-

keket elsőként, még melegében elol-

vasni, ízlelgetni, néha „magyarítani” –

nincs ennél szebb, s nagyobb élmény!

Olyan ez talán, mint az első szülés:

hosszas vajúdás, álmatlan éjszakák, hir-

telen jött fájások, de ha megvan, már

csak a születés öröme érdekel.

Életem nagy kihívása ez az újság,

amit volt plébánosunknak, Medvegy

atyának köszönhetek. Ő mondta mindig:

„Ezzel jó pontokat szerezhetsz oda-
fenn!” Úgy legyen! Hátha igaza lesz!

• Az értékrendedben hol foglal helyet
a család?

A rák jegyében születtem, s talán 

ez is indokolja, hogy életem központi

ele me mindig is a család volt. Igaz, éle-

tünk nem mindig a megálmodott forga-

tókönyv szerint alakult, de bizton állít-

hatom, hogy a legnagyobb boldogságot

fiunk érkezése jelentette.

Nagyon kötődtem szüleimhez, nagy-

szüleimhez is, akik már örökre elmen-

tek, nagy űrt hagyva maguk után. De

szembesülni kell nekem is a gondolattal,

hogy utánuk már az én korosztályom

következik, hiszen felettünk is szalad-

nak az évek, és az idő nem áll meg, 

a kaszás mindenkit elér.

• Tudom, tartasz a nyugdíjas évektől,
de abban is biztos vagyok, hogy nem
leszel céltalan soha. Milyen terveid van-
nak a jövőt illetően?

Azt mondják, annyi éves vagy,

amennyinek érzed magad. Ha ez igaz,

akkor előttem még hosszú évek állnak!

... ... De el kell fogadni az élet rendjét,

tudomásul kell venni, hogy erőd fokoza-

tosan fogy, hogy lelassultál, az emléke-

zeted már nem a régi, s a helyedet is át

kell adni másoknak.

Valójában nem tudom, hogy mi lesz,

ha már nem kell fél 8-ra iskolába men ni,

ha már nem kell dolgozatokat javítani,

ha már nem kell másnapra készülni, ha

már nem kell érettségiztetni, ha már

nem kell…. nem  kell…

Egyben azért biztos vagyok: most

még úgy érzem, hogy katedra nélkül

nehezen találnék önmagamra!... De bíz-

zuk ezt a jó Istenre! Ő majd elrendezi az

én sorsomat is!

• Magdi, nagyon köszönöm a beszél-
getést, amely Tatiosz görög bölcselő mon-
dását juttatja eszembe: „Nem kell min-
dent kimondani. Nem kell mindent meg-
kérdezni. Nem kell mindenre válaszolni.”

15 éve töretlen lelkesedéssel, türe-
lemmel végzed a Harangszó szerkeszté-
sével kapcsolatos megbízatást, de bátran
nevezhetjük szolgálatnak is. Azt hiszem,
szerkesztőtársaim nevében is kijelenthe-
tem, örülünk, hogy veled dolgozhatunk,
és szerény tehetségünket felajánlhatjuk
Isten dicsőségére.

Kérünk a Jóistentől számodra sok
erőt és egészséget, valamint angyali tü -
relmet, mert még nagyon sok dolgod lesz.

Mivel születésnap van, azt kívánom:
segítsen Isten abban, hogy mindig olyan
újságot legyen módod szerkeszteni,
amely által hitünk hitet fakaszt.  

Szerafi Éva
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A Karitász csoport jótékonysági karácsonyi vásárt tartott 2011. december 2-án a volt Pont
Moziban. A befolyt adományokból a rászorulóknak készültek ajándékcsomagok.

December 22-én ételosztást szervez a Karitász a Hajléktalan Szállón.

December 24-én 19 órakor veszi kezdetét az „Egyházak karácsonya” felvonulás, melyre

szeretettel várjuk városunk valamennyi lakóját.

December 25-én a 9 órás szentmise után kerül megrendezésre a Betlehemes játék a Szent

Család templomban.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1%-át ajánlották fel a Hittantanulók
Avilai Szent Teréz Alapítványnak, melynek összege: 356.985 Ft. Az adományt a nyári nap-
közis tábor szervezésére fordítjuk.

A Harangszó minden kedves olvasójának Istentől áldott, szent karácsonyt, 
és kegyelmekben gazdag, boldog újesztendőt kíván a szerkesztők nevében 

Czakóné Bulla Magdolna.

December

24.

December 25.

Karácsony 

napja

December 26.

December 30.

Szent Család

ünnepe

December  31.

Évvégi 

hálaadás

Január 1.

Újév 

szombat vasárnap hétfő péntek szombat vasárnap

Kazincbarcika, Szent

Család templom
2400 9 00; 1030; 1630 10 30 1800 1800 900; 1030; 1630

Kazincbarcika, Avilai

Szent Teréz templom
--- 18 00 18 00 --- --- 1800

Bánhorváti 24 00 1000 1000 --- 16 00 1000

Berente 24 00 1500 1500 --- 16 00 1500

Dédestapolcsány 2200 1130 1130 --- 15 00 1130

Sajógalgóc 2000 1130 1130 --- 15 00 1130

Sajókaza 2200 830 830 --- 18 00 830

Az adventi időszakban minden hétfőn este 18 órától előadássorozatot szervezünk a Szent
Család templomban. Mottó: Láttuk csillagát napkeleten.

- november 28: Vitális Gábor plébános - A jeruzsálemi templom
- december 5: Petróczi Gábor igazgató - A betlehemi csillag nyomában

(A karácsony csillagászati megközelítése)
- december 12: Kolumbán Gábor református lelkész előadása
- december 19: Janka Gábor görög katolikus parókus előadása
- december 20: Vitális Gábor plébános - A hit karácsonya
- december 21: Vitális Gábor plébános - A remény karácsonya
- december 22: Vitális Gábor plébános - A szeretet karácsonya
- december 23: Vitális Gábor plébános - A csillagos betlehemi ég alatt

Hírek, közérdekű információk

Miserend

Az újság illusztrációit Hegedűs János grafikus készítette.
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„Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk...”(Lk 2,15b)

Mindannyian jól em  -

lékszünk gyer mekkorunk

meg hitt karácsonyaira,

ami kor a család együtt

készült a Szentestére.

A gyerekek aján  dékot

csomagoltak még az utol-

só pillanatban is, a leg-

kisebbek karácsonyi raj-

zokat készítettek csend-

ben, hogy meg lepjék szü-

leiket. Mikor a fahéjas

és mézessütemények il -

lata be járta az egész há -

zat, és délutánra ez a fe -

nyőgyanta illatával ke -

veredett.

Meghitten és feszült

csendben vártuk a per-

cet, hogy megszólaljon

a kis csengő, melyet csak

Szenteste használtunk...

Felnőttként már ta lán

nem a kézzelfogható aján-

dékokat várjuk ka rácsony

este, mert tudjuk, hogy a

jászol körül együtt töl-

tött percek töb bet érnek

KARÁCSONYKARÁCSONY
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Ssz Név Helység Összeg

25 Kacher Vilmosné Sajókaza 1000 Ft

26 Vizes Béláné Kazincbarcika 500 Ft

27 Partosfalvi Erzsébet Encs 2000 Ft

28 Holló B. Lászlóné Felsőtelekes 1000 Ft

29 Tóth Ferencné Dövény 1500 Ft

30 Hanzel Árpádné Kazincbarcika 2000 Ft

31 Szabó Viktor Encs 1500 Ft

32 Kladiver Imréné Jászapáti 2000 Ft

33 Császár Mátyásné Ormosbánya 2000 Ft

34 Kovács Andrásné Sajónémeti 2000 Ft

35 Hajnal Lászlóné Felsőtelekes 1000 Ft

36 Berki Józsefné Bánhorváti 500 Ft

37 Jószerencsét úti Szoc. Otthon Kazincbarcika 2000 Ft

38 Mizsei Sándorné Kazincbarcika 5000 Ft

39 Lehota Mihályné Kazincbarcika 2000 Ft

40 Fábián Béla Sajónémeti 1000 Ft

41 Dr. Marczisák Zoltánné Szendrő 2000 Ft

42 Dr. Hódy Imre Putnok 5000 Ft

43 Tábori Józsefné Putnok 1500 Ft

44 Petró Józsefné Kazincbarcika 5000 Ft

45 Veres Albert Kazincbarcika 1000 Ft

46 özv. Konyecsis Ferencné Dövény 1000 Ft

47 Bányai Béla Kazincbarcika 2000 Ft

A Harangszó újság támogatására felajánlott adományok
2011. március 20-tól  2011. november 20-ig.

Nyilvántartási szám: 69.869/96 Kiadó: Római Katolikus Egyházközség Kazincbarcika

Felelős kiadó: Vitális Gábor SDB plébános

Szerkesztő: Czakóné Bulla Magdolna E-mail: cebeem@freemail.hu
Szerkesztőség címe: 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 35. Telefon: 48/512-396

Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Rózsa út 12., Telefon: 48/413-032

E-mail: harangszo@vipmail.hu Web:kazincbarcikai-plebania.emecclesia.hu
Készült a Szalézi Kft. kazincbarcikai nyomdájában, 900 példányban

Harangszó
időszaki lap

Ssz Név Helység Összeg

1 Kozma Gyuláné Encs 4000 Ft

2 Dr. Marczisák Zoltánné Szendrő 2000 Ft

3 Dr. Csutor Zsuzsanna Kazincbarcika 2000 Ft

4 Pogonyi Lászlóné Sajógalgóc 1000 Ft

5 Repiczki Istvánné Múcsony 2000 Ft

6 Ladó Lászlóné Budapest 500 Ft

7 Szűcs Lajosné Hejce 3000 Ft

8 Pados Istvánné Bánhorváti 1000 Ft

9 Dr. Dósa Ágnes Kazincbarcika 5000 Ft

10 Tóth Ferencné Kazincbarcika 4000 Ft

11 Fövenyessy Zsuzsa Miskolc 2000 Ft

12 Bojszkó Mihályné Kazincbarcika 1000 Ft

13 Dr. Gazdik Zoltán Kazincbarcika 50000 Ft

14 Dr. Koháry Erzsébet Budapest 10000 Ft

15 Ferencz Lászlóné Kazincbarcika 10000 Ft

16 Magda György Eger 800 Ft

17 Riczu Gézáné Csopak 400 Ft

18 Kiss Margit Pécel 400 Ft

19 Andó Timea Dövény 1000 Ft

20 Smolnicki István Kazincbarcika 2000 Ft

21 Jónyer Gyuláné Berente 1000 Ft

22 Magyar Lajosné Kazincbarcika 2000 Ft

23 Tőzsér Józsefné Kazincbarcika 500 Ft

24 Kun Jánosné Jászberény 400 Ft

Hálásan köszönjük a felajánlott segítséget!
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