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Húsvétvasárnap
központi témája 
a feltámadt Jézus
Krisztusban való
hit. Ez Jézus Krisz-
tus napja, a szó szo-
ros értelmében vett
„vasárnap”. A nap,
melyben legy�zve
a halált, � megmu-
tatta mindenekfelett
álló hatalmát, mely-
nek következmé-
nye minden keresz-
tény ember számára
az öröm és a bol-
dogság.

A keresztény örö -
möt és boldogságot
nem lehet tehát el-
szakítani a Feltá-
madottba vetett hit-
t�l és az Isten sze-
retetét�l. Csak az
tudja Istent igazán
szeretni, aki elfo-
gadja és hisz a Fel-
támadottban, s csak
az képes Istenben
igazán hinni, aki
szereti �t, és hálás
az értünk vállalt

A Feltámadottba vetett hit a keresztény öröm forrása
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szenvedéséért.
XVI. Benedek pápa els� encikliká-

jában – mely a szeretetr�l szól – kife-
jezi, hogy a szeretet és a hit szoros
egységet alkotnak. „Mi hittünk a sze-
retetnek: a keresztény ember így fe-
jezheti ki életének alapvet� döntését.
A keresztény lét kezdetén nem egy eti-
kai döntés vagy egy nagy eszme áll,
hanem a találkozás egy eseménnyel,
egy személlyel, aki életünknek új ho-
rizontot s ezáltal meghatározott irányt
ad. János evangéliumában ezt az ese-
ményt a következ� szavakkal írja le:
„Isten úgy szerette a világot, hogy
egyszülött Fiát adta oda, hogy mind-
annak, aki benne hisz (…), örök élete
legyen.” (Jn 3,16) (Deus Caritas Est 1.)

Péter beszédében, melyet a zsi dók-
tól való félelmének legy�zése után tar-
tott, már teljes bátorsággal hirdeti az
összesereglett népnek, hogy köteles-
sége hirdetni Jézus Krisztus feltáma-
dását. Az apostolok a Feltámadott ta-
núi, akik látták és találkoztak vele,
akik érintették és étkeztek vele.

„Mi tanúi vagyunk mindannak, amit
Júdea egész területén és Jeruzsálem-
ben tett. Aztán megölték, keresztre fe-
szítették, de harmadnap feltámasztot-
ta az Isten, és látható alakban meg-
mutatta, igaz, nem az egész népnek,
hanem csak az Istent�l el�re kijelölt ta-
núknak, vagyis nekünk, akik ettünk és
ittunk vele halálából való feltámadá-
sa után.” (ApCsel 10,39-41)

A kezdeti hitvallás örömteli üzene-

te rövid, de lényegre tör� a feltámadás
tartalmát illet�leg. Beszél arról, hogy
a szemtanúk nem önmaguk küldöttei,
hanem Isten megbízottai, akiknek kö-
telességük a feltámadt Krisztusról ta-
núságot tenni, aki megparancsolta ne-
kik, hogy hirdessék a népnek és tanú-
sítsák, hogy � az, akit az Isten az él�k
és holtak bírájául rendelt. (vö. ApCsel 10,42)

Szent Pál aláhúzza leveleiben, hogy
a megtért ember számára a keresztség
az új élet valósága. A keresztény em-
ber ugyanis meghalt Krisztussal, és
feltámadt vele egy új életre. A feltá-
madásba vetett hit a biztos szikla szent
Pál számára, az alap, melyen aposto-
li lendülete és buzgósága nyugszik. 

Minden szava hiábavaló lenne a fel-
támadás üzenete nélkül. Ugyanakkor
a feltámadás üzenete nemcsak értelmet
ad prédikációjának, hanem minden ál-
dozatvállalását is megmagyarázza.
Boldogságának igazi forrásává lesz,
mert tudja, hogy bármi is történik vele,
Krisztus az, aki élete végén várja és
megjutalmazza a legnagyobb kinccsel,
az örök boldogsággal.

Kívánom mindenkinek, hogy a hús-
véti evangélium üzenetéb�l kiindulva
„lássunk és higgyünk” a feltámadás
üzenetében. Legyen ez minden bol-
dogságunk forrása, és váljon örök éle-
tünk zálogává. 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok
minden kedves olvasónak!

Vitális Gábor SDB - plébános
tartományf�nöki vikárius
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Az egyházi év körforgásában újra és
újra elérjük nagyböjt szent idejét. Ami-
kor a b�ntelen Üdvözít�höz igyekszünk
közeledni, utánozzuk �t a negyvenna-
pos böjtben is. Nem mintha máskor nem
lenne szükség az önmegtagadásra, nem
mintha máskor elengedhetné magát az
ember, hanem, mert ez az id�szak leg-
nagyobb ünnepünkre, a húsvétra akar
fölkészíteni.

Azért merem írni, hogy „akar”, mert
a másik oldalon ott az ember, aki ezt ma-
gában el� is mozdíthatja és meg is hiú-
síthatja.

Az egyház segít nekünk ebben, ahogy
hallgatjuk a Szentírás szavait: ahogyan
Jézus a Lélek ösztönzésére a pusztába
megy, hogy megkísértse a Sátán, aki min-
ket is sokszor megkísért mindenfélével,
„személyre szabottan”.

Aztán a pusztából a színeváltozás ese-
ményébe emelkedünk, a nekünk is meg-
ígért örök dics�séget szemlélve.

Harmadjára a gyümölcseinket vesszük
számba: mit tettem, mit mulasztottam?

Termékenyek az ágaim vagy szárazak?
Mit érdemelnék én?

Egy héttel kés�bb a tékozló fiú haza-
térésén, Isten irgalmasságán örvende-
zünk, habár sokszor inkább a nagyobbik
testvér magatartásával okozunk egy-
másnak bajokat.

A következ� vasárnapon, amikor hall-
juk: „Az vesse rá az els� követ…” (Jn 8,7b)

esetleges szenteskedésünkre, önteltsé-
günkre figyelmeztet minket is, amit Jé-
zus a porba ír.

Így érkezünk el a nagyhéthez, miköz-
ben lehet�ségünk van szentgyónás vég-
zésére, szentáldozásra a szentmiséken, va-
lamint lelkigyakorlatos szentbeszédek
hallgatására. A keresztúti stációk lelki sze-
meink elé vetítik Üdvözít�nk szenvedését.

És ott van a számtalan mindennapi le-
het�ség a jó megtételére, a gonosz le-
gy�zésére önmagunkban és másokban. 

Ezen sorokkal kívánok minden test-
véremnek áldott nagyböjtöt és húsvétot.

Andrási Zoltán
sátoraljaújhelyi káplán

A NAGYBÖJT NEGYVEN NAPJA

„Térj meg, keresztény…”

“Viszi a szél az országút porát,
Bolondos tánccal surran, kavarog,

Arcomba csapott… Jól tudom, Uram,
Por vagyok én is, könny� por vagyok.”

(György Lajos)
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• A böjt az ember akaratának legjobb
nevel�je, mely megszabadít a kény-
szert�l, a szenvedélyekt�l és a b�nös
szokásoktól.

• A böjt feltárja el�ttünk természe-
tünk rejtett oldalait, erejét és gyengesé-
geit, valamint határait, mértékletesség-
re tanítva ezáltal.

• Aki böjtöl, megéli a mindennapi ke-
nyér szentségét, tudni fogja, hogy mit je-
lent az éhség és az éhes ember, és így
sokkal segít�készebb lesz azokkal szem-
ben, akik nélkülöznek. A böjt egyben az
emberszeretet ébreszt�órája is. 

Sokkal könyörületesebb a szívük
azoknak, akik gyermekkorukban vala-
milyen szenvedésen mentek keresztül,
vagy átéltek egy háborút, vagy böjtöt
gyakorolva megtapasztalták az étel
szentségét, mint azoknak, akik egész
életüket b�ségben élik. Valamikor a nép
az ilyenekre azt mondta: A jóllakott
ember nem hisz az éhesnek.

• Az igazi böjt kölcsönös megbo-
csátást követel az emberek részér�l:
mert akik meg tudnak bocsátani egy-
másnak, azoknak bocsátja meg Isten is
a vétkeiket.

Szent János apostol azt mondja: „Ha
valaki azt állítja, hogy szeretem az Istent,
de testvérét gy�löli, az hazug. Mert aki

nem szereti testvérét, akit lát, nem sze-
retheti az Istent sem, akit nem lát.” (1Jn 4,20)

Ez valóban összeférhetetlen ellent-
mondás. Hát nem mondta-e nekünk
maga a Megváltó, hogy az egymás iránt
érzett szeretetr�l fog megismerni ben-
nünket? Ez az egymás iránt érzett sze-
retet jelenik meg az eucharisztikus kö-
zösségben is. 

• A böjt megújítja és feltámasztja a
lelket, el�készíti arra, hogy a szentáldo-
zás által befogadja Krisztus feltámadá-
sának kovászát, és részt vegyen magá-
nak Krisztus feltámadásának örömteli
ünneplésében.

• A böjt engedelmességre és aláza-
tosságra tanít. Minden hív� engedel-
meskedik saját egyházának, és alázat-
tal böjtöl, amikor az el� van írva. Az
alázatosságot úgy lehet elsajátítani, hogy
Krisztusra gondolunk, aki a következ�-
ket mondja: „Tanuljatok t�lem, mert sze-
líd vagyok és alázatos szív�.” (Mt 11,29)

Abból tanulunk, ha mindent Krisz-
tussal mérünk, ha minden cselekede-
tünkkel hozzá fordulunk. Hiszen Krisz-
tus nélkül nem lehetséges  teljes alázat.
Csak t�le kaphatunk békét, hogy azt má-
soknak átadhassuk, de el�bb nekünk kell
elnyernünk azt.

Öszzeállította: k.e.

A böjt az emberszeretet ébreszt�órája
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Bizony, vége a farsangolásnak, itt a
böjt ideje. Húshagyó kedd után érke-
zik hamvazószerda, a negyvennapos
böjt kezdete.

Egészen biztosan nem véletlen,
hogy ez az id�szak újhold idejére esik,
ami a természetgyógyászok szerint is
a legmegfelel�bb id�szak a szervezet
méregtelenítésére, a böjtre.

Az ünnep nevét onnan kapta, hogy
az els� keresztények (akik a szokást a
zsidó hitvilágból vették át) ezen a na-
pon b�nbánó, vezekl� célzattal hamut
szórtak a fejükre. Ma ez a szokás már
nem él, helyette a templomokban a pap
hamuval rajzol keresztet a hív�k hom-
lokára, miközben felszólít:

„Emlékezz ember, porból vagy 
és porrá leszel!
Térjetek meg 

és tartsatok b�nbánatot!”

Ehhez a naphoz és az elkövetke-
z�khöz köthet� bibliai részlet így
hangzik:

„Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan
ábrázatot, mint a képmutatók, akik ko-
morrá változtatják arcukat, hogy lás-
sák böjtölésük! Bizony mondom nek-
tek: megkapták jutalmukat. Te, amikor
böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg
arcodat, hogy ne lássák rajtad az em-
berek, hogy böjtölsz, hanem csak

Atyád, aki a rejtekben is ott van! Ak-
kor Atyád, aki a rejtekben is lát, meg-
jutalmaz.” (Mt 6,16-18)

Hamvazószerda, (más elnevezés-
sel: hamvasszerda) a nagyböjt kezd�
napja a latin szertartásban, a húsvét-
vasárnaptól visszaszámolt 40. hét-
köznap. A törekvés, hogy Jézus 40 na-
pos böjtjét kövessék, keleten és nyu-
gaton eltér� kezd�naphoz vezetett.
Nyugaton a böjt 40 napja: 6 hét hét-
köznapjai + 4 nap, mert vasárnap - az
Úr napján - nincs böjt.

Az �segyházban hamvazószerdán
kezd�dött a katekumenek közvetlen
el�készítése a húsvéti keresztségre, és
a nyilvános b�nbánók fölkészítése a
nagycsütörtöki föloldozásra. A b�nbá-
nókat külön szertartással, a hamva-
zással indították a vezeklés útjára.

Szigorú böjti nap, azaz e napon 18
éves kortól 60 éves korig csak három-
szor szabad étkezni, és csak egyszer
szabad jóllakni, húst 14 éves kortól
nem szabad fogyasztani. 

E napon szentelték a zarándokok
botját és tarisznyáját, akik voltakép-
pen szintén vezekl� útra készültek.

A hív�k a hamvazást többfelé szen-
telménynek tekintik. Sokak szerint,
aki hamvazkodik, annak nem fáj a
feje. A templomból hazatér�k olykor
összedörzsölik homlokukat az otthon

Hamvazószerda
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maradottakéval, hogy azoknak se fáj-
jon a fejük.

Egyszerre félelmetes és vigasztaló a
por mivoltunkkal való szembesülés.
Ha komolyan vesszük, bizony súlyo-
san érint, hogy álmainkról - amiért ál-
landóan fáradoztunk - kimondatik,
hogy velünk együtt az enyészeté lesz. 

Ugyanakkor felszabadító is, mert
rájövünk, hogy nem is kell másnak
lennünk, mint pornak. Isten kezében,
az � fényénél az is aranyként ragyog.

Úgy van értelme bármit is megvon-
nunk magunktól, ha azt jó szívvel Is-
tennek adjuk. A tévénézés, a társasági
élet korlátozása például jó alkalom,
hogy az így felszabaduló id�nket csa-
ládunk vagy elhanyagolt barátaink, is-
mer�seink meglátogatására, meghall-

gatására, vigasztalására fordítjuk.
Testi-lelki adottságaink, körülmé-

nyeink folytán mások a lehet�ségeink,
és persze teherbíró képességünk sem
egyforma. Minden nemes szándékun-
kat és jó cselekedetünket megmérgez-
heti a teljesítményközpontúság, s a má-
sokéval való összehasonlítgatás.

Megszívlelhetjük egy komoly asz-
kéta, Szent Jeromos szavát, aki saját ta-
pasztalatából írta:

„Ha két napig böjtölsz, ne képzeld,
hogy különb vagy annál, aki nem böj-
tölt. Te böjtölsz, de haragszol, � ugyan
eszik, de kedves. Te szíved kínját és
gyomrod korgását civakodással emész-
ted meg, � mértékletesen eszik, és há-
lát ad Istennek.” Kalóczkai Gábor

rudabányai plébános
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Els�péntekenként Jászapátin nagy,
hosszú sorra emlékszem. Hol jobbról,
hol balról nyílik az ajtó. A gyónók
sorakoznak. Közeledünk, s belépek.
Félek bizony. És egyáltalán, ki van ott
bent, mit fog gondolni rólam? Nehéz
egy m�velet. Jobb lenne elkerülni.
Mennyivel egyszer�bb lenne, ha csak
mi ketten, a Jóisten és én elintéznénk.

S aztán, az évek során - szembe-
sülve a b�n hatalmával - minden le-
foszlik rólam. Évtizedek ny�ge-kínja.

Egy lelkigyakorlaton - Pió atya sír-
jának meglátogatása után - kínzó fáj-
dalom járt át: oda kell lépnem, s ösz-
szefoglalóan ki kell mondanom ma-
gam. Talán évtizedekig készülve rá.
De eljön az üdvösség pillanata, akkor
pedig menni kell, térdelni és enged-
ni, hogy felszakadjanak bel�lem a
szavak. Mert személy vagyok, ki kell
mondanom magam, különben bele-
pusztulok.

A rács túloldaláról mondom mind-
ezt, kedves olvasó, hogy bizonyít-
sam, áldott egy intézmény. Nagy ke-
gyelmeket közvetít, hisz a mennyei
Atya irgalmával találkozom. A ma-
gához ölelés élménye ez, a tékozló fiú
könnyei peregnek arcomon, s a lel-
kem tisztul.

Szentgyónás rácson innen, rácson túl

Boldogan végzem az elégtételt,
ami ima szokott lenni. Pillanat alatt
kész vagyok vele. De az elhúzódó
hatás az igazán fontos, mely egy éle-
ten át tart. Elrontottam valamit, akkor
hátralév� életem arra szolgál, hogy
javítsak. Dönt� változás legyen. Az
irgalom egy vonását képviseljem eb-
ben az irgalmatlan földi életben.

Kedves Gyónó! Ezeket a sorokat
azért írtam le, hogy a belépést meg-
könnyítsem. Van ott egy ember, aki
azért ülhet ott, mert ezen a szent fo-
lyamaton átment. S már nem is érde-
kes, hogy pont �. Mert Jézus az, aki
elé lépek. Az � irgalmával találko-
zom, ahogy személyesen csak nekem
fogja kimondani: “menj, a hited meg-
mentett téged.”

Dr. Medvegy János
c. apát
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Virágvasárnap

Futót�zként terjedt el a környez� fal-
vakban és a közeli Jeruzsálemben a
szenzációs hír: Jézus feltámasztotta a
több napja halott és eltemetett barátját,
Lázárt. Már eddig is híre ment csodái-
nak, ennek nyomán dics�ség és elis-
merés övezte személyét. Lázár föltá-
masztásának híre nyomán tet�pontjára
hágott az egyszer� nép lelkesedése. Aki
ilyen er�vel, hatalommal rendelkezik,
az méltó, hogy Messiásként köszönt-
sék. Nem csoda tehát, ha a Jeruzsá-
lembe érkez� Jézus számára ünnepi fo-
gadtatást rögtönöztek. A legtöbben meg
voltak gy�z�dve, hogy � az Eljövend�,
a megígért Messiás.

Így történt Jézus bevonulása Dávid
városába, amit azért ünneplünk meg
minden esztend�ben a liturgia drámá-
jában, mert Jézus sorsát és a mi sor-
sunkat példázza az id�k végezetéig. Azt
nem állíthatjuk, hogy a város teljes la-
kossága részt vett az ünnepélyes fo-
gadtatásban. Sokakat az �szinte lelke-
sedés, a hit vezetett, másokat a kíván-
csiság, és akadtak a tömegben olyanok
is, akik ellenséges érzülettel hallgatták
a nép ajkán felcsendül� hozsannát.

Ki tudná megfejteni, hogy akik a pál-
maágakat lengették és köntösüket a sza-
márháton bevonuló Jézus elé terítették,
milyen elvárásokkal köszöntötték „Dá-
vid fiát”. 

Valami nagy diadalünnepre számí-
tottak, olyan trónfoglalásra, amely meg-
alázza a büszke római megszállókat és
felmagasztalja Izraelt.

Vajon ki sejtette az ünnepl� tömeg-
ben, hogy ez a diadalmenet a Golgotá-
ra vezet? Ugyan ki gondolt arra, hogy
a Golgotáról csak néhány lépés a hús-
véti sír, ahonnan örök dics�ségben foly-
tatódik majd a virágvasárnapi körmenet.

A mi nemzedékünk - a kereszténység
- húsvét után abban a kiváltságos hely-
zetben él, hogy mindezt tudja, mert lát-
hatta a körmenet folytatását és végál-
lomását.

Arra is érdemes felfigyelnünk, hogy
Jézus eljövetele mindig másként törté-
nik, mint ahogyan mi elképzeljük. Ka-
rácsonykor istállóban érkezik, most pe-
dig szamárháton vonul be a városba.
Nem a harci állatként használt lóháton
jön, hanem egy teherhordó, békés ál-
laton. Fegyvertelenül lépi át a szent vá-
ros kapuját. 

„Hódító” szándékkal érkezik, neve-
zetesen azzal, hogy megvívja a szere-
tet keresztes hadjáratát. Nem úgy, hogy
másokat tipor el, hanem, hogy áldoza-
tul adja önmagát. Senkit sem akar le-
igázni, hanem mindenkit fölszabadíta-
ni a b�n szolgaságából.

Lelkesen zeng a hozsanna Jézus felé,
lengenek a pálmaágak, köntösök hul-

Virágvasárnap
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lanak a föld porába. Jézus belép az
aranykapun, de nemcsak Jeruzsálem-
be, hanem az emberi történelembe is. S
ezt az utat nem járja egyedül. Követi az
Egyház, követik mindenkori hívei. Sok-
szor megtörténik, hogy �ket is hozsan-
na köszönti. Az evangélium igaz meg-
élése méltóvá tesz erre a hozsannára. 

Ám az Egyház útja igen sokszor ke-
resztútba torkollik. Ezen nem csodál-
kozhatunk. Ha Jézus a számunkra ki-
jelölt út, akkor a miénk sem különböz-
het az övét�l. Ezt olykor nehéz elfo-
gadnunk. Fülünk szeret hozsannát hall-
gatni. Szeretnénk megállítani az id�t
az öröm, a boldogság perceiben. Sze-
retnénk a boldogság karcsú pálmafái
alatt leélni életünket.

Sajnos ez lehetetlen, vágyálom csu-
pán. A virágvasárnapi út a keresztútba
fordul. Aki vonakodik ide is követni
Jézust, az elszakad t�le. Nem hiába fi-
gyelmeztet: „Aki utánam akar jönni,
vegye fel keresztjét, és úgy kövessen
engem!”

Az életünkre hulló kereszt nem ma-
gától értet�d� velejárója a keresztény
életnek, hanem Jézus követésének kö-
vetkezménye. Nem minden szenvedés
min�síthet� keresztnek, csak az, amit
Jézusért és Jézussal hordozunk. Ám
ezt abban a hitben tehetjük, hogy nem
a kereszt a végállomás, hanem a hús-
véti megdics�ülés. Ha Krisztussal
szenvedünk, vele együtt meg is dics�-
ülünk.

- ea -

Virágvasárnap
A barkaágak selyem szemet raknak.

Erd� s mez�re f�asztal terül.
Jön a Király! Ily szókat hangoztatnak…
Az elnyomásunk majd megsemmisül!

Indult a Felkent szelíd szamárháton,
arca s ruhája munkás, fénytelen.
A nép keservét felöltve magára,

de földi pompa Neki idegen.

Jóságmagot ültetett e világban.
Tanítva, s példán erre oktatott.

Elénk élte, hogy szeretet-igában
harcolva élni boldog állapot.

Jézus Krisztust nem ismerték el h�snek,
mert alázata rejtett hatalom.

Ezért a „fény” az, mit zászlóra t�ztek
követ�i a Húsvét tavaszon.

A barkaágak selyem szemet raknak,
megismételve ezt a „Nagy napot”.

Ha majd köszön ránk, hívei mutatnak
közönyt, avagy dics� hódolatot?

Örök e kérdés! Válaszoljatok!
Farkas Eleonóra
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A húsvéti báránylakoma arra emlékez-
tette a választott népet, hogy hogyan sza-
badította ki Isten �seiket az egyiptomi rab-
ságból. Ezt ünnepelte a mi Urunk, Jézus
Krisztus az apostolokkal, amikor megala-
pította a szentmisét. Ugyanakkor Jézus
utolsó vacsorája tanítványaival, kereszt-
halála és harmadnapon való föltámadása
egyetlen fölfoghatatlan valóság.

Ezért valljuk, hogy a szentmiseáldozat
Krisztus keresztáldozatának megjeleníté-
se. Most már mi emlékezünk meg Isten
szabadító tettér�l, és részt is veszünk ben-
ne, ezáltal tápláljuk reményünket. Jézus
ott beteljesítette az Ószövetség nagy el�-
képeit és ígéreteit, és a húsvéti lakomának
új, végleges értelmet és tartalmat adott.

Egyik körlevelében a szalézi rendf�-
nök - Don Pascual Chávez atya - egy kü-
lönös részletre hívta fel a szaléziak fi-
gyelmét: János evangéliuma nem beszél
közvetlenül az eukarisztia alapításának

Az els� nagycsütörtök szavai és tettei

szavairól, helyette azonban részle-
tesen leírja, hogy a Mester micsoda
odaadással mossa meg apostolai-
nak lábát. Ez tehát arra is figyel-
meztet bennünket, hogy a kultusz
és a szolgálat szorosan összetartoz-
nak hitünk megvallásakor.

Ezért az utolsó vacsorára emlé-
kezve már a VI. századtól fogva el-
kezdték gyakorolni a lábmosás szer-
tartását. Ebben a jelképes cseleke-
detben Jézus szeretetének legna-
gyobb jelét adja. Az önmagát telje-
sen kiüresít� úr megmossa a szolgák
lábát. Mesterünk már ott meghalt a
vezet� szerepéb�l fakadó kevély-
ség, hatalmaskodás kísértésének,
megtöretett, mint a kenyér, hogy ké-
s�bb szétoszthassa önmagát.

Másrészt az utolsó vacsora szavai
egy egészen új világot teremtenek,
de csöndben, szelíden – Istent hoz-
zák közénk, a résztvev�ket egyetlen
asztal családjává formálják, mivel a
gondolatok szavak formájában tes-
tesülnek meg.

Micsoda felbecsülhetetlen aján-
dék számunkra, hogy Jézus szavait
leírták, ezáltal biztosították pontos
továbbadásukat! Manapság pedig
él� hittel elfogadhatjuk, hogy Meg-
váltónk szavai máig hatékonyak,
amit � egykor kimondott. 
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Átváltoztatta a kenyeret s a bort az
� testévé és vérévé, s mivel a jelenlé-
v� apostolainak meghagyta, hogy cse-
lekedjék ezt az � emlékezetére, föl-
szentelte �ket az els� püspökökké.
Ezért mondják a pápák, hogy az Egy-
ház az eukarisztiából él, s ez a szent-
ség áll a hét szentség középpontjában.

Az utolsó vacsora után Jézust el-
fogták. Ett�l kezdve az Egyház nem
mutat be szentmiseáldozatot egészen a
feltámadás liturgiájáig. Ennek az elfo-
gatásnak és Jézusnak ruháitól való
megfosztásának a szimbóluma az ol-
tárfosztás, amikor az oltárt megfoszt-
juk díszeit�l, és csendben, elbocsátás

nélkül távozunk. Ezzel kezdetét veszi
a passió, Jézus szenvedésére való em-
lékezés.

„Az eukarisztia az Egyház kincse, a
világ szíve és a jöv� záloga” – mond-
ta II. János Pál pápánk. „Az eukarisz-
tia az az aranyszál, amely az utolsó va-
csorából kiindulva összekapcsolja az
Egyház történelmét egészen a mai na-
pig.” (A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma)

Idén - nagycsütörtökön - különös
gondossággal kapcsolódjunk be az eu-
karisztia szavaiba, hogy életünket, tet-
teinket átváltoztathassa az él� Jézus
Krisztus.

P. Andrásfalvy János SDB

A nagyhét liturgiájában kiemelked�
helyet tölt be számomra a nagycsü-
törtöki lábmosás. Mindig megérint ez
a szimbolikus - mégis oly gazdag tar-
talmú - szertartás. 

Sokáig nem értettem, hogy miért
vonakodnak t�le az emberek, köztük
én magam is. Err�l szóló prédikáció-
kat hallgatva és elmélkedéseket ol-
vasva azt tapasztaltam, hogy mindig
„csak” Jézus alázatos magatartásáról
esik szó: letérdel tanítványai elé, hogy
megmossa lábukat. Nem vonom két-
ségbe e tett nagyságát, de id� kellett,
míg megértettem, hogy az apostolok

részér�l is mily alázatra volt szükség
ahhoz, hogy odatartsák lábukat. Nem
véletlen, hogy Péter hangot is adott
tiltakozásának: „Az én lábamat ugyan
meg nem mosod soha!” (Jn 13,8).

Kispapként én is átéltem azt, amit
az apostol, amikor Seregély érsek atya
nagycsütörtökön a bazilikában meg-
mosta 12 kispap lábát. Gyakran vita
volt köztünk, hogy ki kerüljön be a
kiválasztottak közé, mert senki nem
akart ebben részesülni. Annyira ellene
voltunk, hogy sikerült meggy�zni a
bazilika akkori plébánosát, adjuk át
ezt a megtiszteltetést a világiaknak.

Az alázatos lábmosás szertartása
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Így azóta az egyházközségi képvisel�-
testület férfi tagjainak a lábát mossa meg
a f�pásztor nagycsütörtök este. 

Ma már másképp látom ezt a dolgot.
Mint ahogy a kenyértörés el�re mutat a
nagypénteki áldozatra, éppúgy a lábmo-
sás is el�re jelzi, hogy meg fog tisztíta-
ni az Úr - nem csak küls�leg és nem csak
a lábunkat. A keresztáldozat által letörli
az ember szívér�l a b�nt, és helyreállít-
ja a kapcsolatot Isten és az ember kö-
zött.

S ahogy az eukarisztiánál sem elég,
hogy az Úr csak nyújtsa számomra a
szent Kenyeret, nekem azt el is kell fo-
gadnom, mint ahogy a lábmosásnál sem
elég, hogy csak Jézus akarjon megmos-
ni, nekem is engednem, s�t mi több, akar-
nom kell azt. 

A zsidóknál a rituális tisztálkodás ré-
sze volt a lábmosás, de ezt a rabszolgá-
val végeztették. Ezért tiltakozott annyi-
ra Péter, hogy az Isten Fia leboruljon
el�tte. Talán még inkább megértjük el-
lenkezését, ha Keresztel� János tanú-
ságtételére gondolunk: „még a saruszí-
ját sem vagyok méltó megoldani.” (Jn 1,27)

János még arra sem érezte magát mél-
tónak, hogy az Úr rabszolgája legyen, s
ennek ellenére a Mester megalázta ma-
gát, hogy megtisztítsa azt, ami bepisz-
kolódott.

Annakidején mindenkinek volt nálunk
is valamilyen indoka arra, hogy miért ne
az � lábát mossák meg. Ám ezek csak ki-
fogások voltak, az alázat hiányának lep-
lezésére. Egyszer�en nem tudtuk elvi-

selni, hogy egy t�lünk id�sebb és
rangban jóval felettünk álló, köz-
tiszteletnek örvend� püspök meg-
mossa a lábunkat, ráadásul min-
denki szeme láttára. G�günk meg-
akadályozott minket, hogy részesei
legyünk e nagyszer� liturgiának, s
még inkább Jézus szeretetének. 

Erre a nagyhétre már úgy készü-
lök, hogy gyakorlom az alázat eré-
nyét. Mert nem tisztulhatok meg
lelkileg, ha nem engedem, hogy Jé-
zus lélekben megmossa lábamat.
Nagycsütörtökön bátran fogom oda-
nyújtani Neki a lábam, hogy vízzel
megmossa azt.

S mivel azt mondta Péter apos-
tolnak, hogy „aki megfürdött, an-
nak csak a lábát kell megmosni, s
akkor egészen tiszta lesz” (Jn 13,10), hi-
szem, hogy így minden b�nöm el-
töröltetik, és lelkileg megújulok, új
emberré válok húsvétra.

Barkóczi István
szendr�i káplán
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A töviskoszorú, vagyis Jézus tövisko-
ronája ugyanúgy, mint a kereszt, katoli-
kus vallásunkban a szenvedésnek és a
b�nt�l való megszabadításunknak a jele.
A szenvedésnek a keresztény teológiá-
ban üdvösség felé vezet� ereje van, mely
képes lemosni b�neinket, így eljuthatunk
az ember teljes, eredeti képéhez.

A kereszténység fogalmának megfe-
lel�en az ember méltósága meger�síti a
szenvedés elfogadását, és ennek elvise-
lését. Jean-Jacques Kress azt állítja, hogy
a szenvedés elfogadásának képessége az
ember méltóságának elválaszthatatlan
eleme.

Azt mondják - helyesen -, hogy a szen-
vedés nemesít, átalakítja egyéniségünket.
Azt is mondják, hogy az, ami nem öl meg
minket, csak er�ssebbé tesz. A szenvedés
által láthatjuk, hogy Jézussal való szen-
vedéseink, problémáink, kríziseink elvi-
selése a der�s gondolkodású keresztény
ember életének része.

Az, aki valóban hisz, és képes Jézus
Krisztus halálában nemcsak a szenvedést

és a pusztulást, hanem els�sorban a b�n
fölötti gy�zelmet látni, annak a szenvedés
egy lehet�ség, a jó útirány lehet�sége.

A szenvedés megtanít bennünket,
hogy tudjunk együtt érezni a szenve-
d�kkel, hogy megértsük mások gondja-
it, és ami a legfontosabb, hogyha Jézus-
sal kapcsoljuk össze saját szenvedésein-
ket, akkor egyre alázatosabbak tudunk
lenni, akár a gyerekek. A szenvedés ir-
galmasságra tanít minket!

Általában senki sem akar szenvedni,
megbetegedni, meghalni, és hála Istennek,
hogy ez így van, mert az emberben az
egészséges önfenntartás m�ködik! De
meg kell jegyeznünk, hogy egészsé-
günkhöz, jólétünkhöz, életünkhöz nem
szabad feltétlenül ragaszkodnunk! Ebben
van a veszély, az ördögi kísértés: ha csak
a földi élethez ragaszkodunk, akkor nem
Jézus Krisztust tesszük els� helyre, csak
életünket és egészségünket bálványoz-
zuk, ez pedig az els� parancsolat meg-
szegése, akár meg is kell gyónni.

Gyakran a keresztény emberek is fel-

TÖVISKOSZORÚTÖVISKOSZORÚ
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tétlenül ragaszkodnak a jóléthez, az
egészséghez, az öröm, a kényelem és a
boldogság hajszolásához. Sajnos sokszor
túlzásba viszik ezeket, tévednek, elfeled-
keznek a keresztény „szabályokról”,
irányelvekr�l, egyszer�en el akarják ke-
rülni Jézus Krisztus töviskoszorújának
viselését.

Például, amikor a szenvedés enyhíté-
sében már semmi és senki nem tud segí-
teni, akkor mindenre képes az ember,
csakhogy újra életer�s legyen, vagy leg-
alább a fájdalma elmúljon. Úgy viselke-
dik, mintha csak a földi életben való hal-
hatatlanságra lenne teremtve! Mintha
mindig is egészségesnek kellene lennie… 

Ezt látják ugyanis a fantasy filmek-
ben, a reklámokban, hogy az egészség a
legnagyabb érték!

Gyakran nem is tudjuk, hogy a bio-
energetikában, a pozitív gondolkodásban,
a színek gyógyító erejében, a homeopá-
tiás gyógyszerekben, a buddhista filozó-
fiával kapcsolatos öngyógyítási módsze-
rekben, a reikiben mi az, ami képes a tes-
tet meggyógyítani, de a lelket nem. A fel-
sorolt gyógyítási módszerekben valami
ismeretlen „istenek” energiája, démoni
er�k rejt�znek, mivel több professzor tu-
dományos vizsgálata alapján ezekben a
módszerekben nincs semmilyen ható-
anyag, nem úgy, mint a valódi gyógy-
szerekben. Hát akkor mi az, ami jó hatást
gyakorol az egészségünkre?

Vannak ördög�z� atyák, akikkel több-
ször találkoztam, amikor még a krakkói
szalézi tanulmányi házban tanultam teo-
lógiát. Akik azt állítják, hogy különböz�
módszereken keresztül megszállhat ben-
nünket a gonosz er�, melyet szabadító

imákkal kell ki�zni.
Láthatjuk, hogy ez ördögi kör, ahol az

ember nem bírja a szenvedést, és a végén
ez a szenvedés a lelki szférába is képes
behatolni. Az ördög�z�k azt is mondták,
hogy ilyen esetekben nem elég csak a
b�nt megvallani szentgyónásban, hanem
sokat kell imádkozni, például a rózsaf�-
zért, az isteni irgalmasság rózsafüzérét,
hogy a gonosz lélek ne támadjon újra
bennünket.

Ne felejtsük el, hogy a Sátán a csalás
atyja, és tudja, hogyan lehet a gyenge hit�
keresztényeket a megszentel� szenvedés
útjáról letéríteni. Ha a Sátán nem képes
bennünket b�nre vezetni, akkor az ember
azon gyengéségét használja ki, hogy min-
denáron fiatal, egészséges akarjon ma-
radni, és ha ezt nem képes elérni, szo-
morúsággal, majd depresszióval sújtja.

A Sátán csal, és egyre jobban elho-
mályosítja Isten igazi képét, amit a Bib-
lia lapjain láthatunk. � azt szeretné a min-
dennapi imában nem állhatatos ember-
nek megmutatni, hogy Isten csak szen-
vedésünket akarja. Azt szeretné elhitetni,
hogy szenvedéseinknek nincs értelme, s
hogy a szenvedésben nincs valami ben-
s� gyógyító er�, mellyel pozitívan tud-
nánk hatni másokra a „töviskoszorú” bé-
kés tanúságtétele által.

Isten azt szeretné, hogy a szenvedés
alatt ne szomorkodjunk, ne sírjunk, csak
bízzunk benne, mert � a legrosszabb kö-
rülmények közepette is képes bennünket
szabaddá tenni.

Szeretnénk visszatérni a titokzatos, rej-
télyes „testi gyógyuláshoz”? Hinni ab-
ban, hogy valami ismeretlen energia ké-
pes bennünket „meggyógyítani”? Az ál-
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talam említett „gyógymódok” részben
ahhoz az új világi valláshoz f�z�dnek,
amelyet összefoglaló néven New Age-
nek hívunk. A New Age alapjában ellen-
kezik a kereszténységgel, mert minden-
képpen el akarja kerülni a Jézus Krisztus
által felemelt és megszentelt szenvedést.

Jézus Krisztus halálával is ellenkezik,
aki nem ragaszkodott ahhoz, hogy Isten-
nel egyenl� legyen, és inkább meghalt a
keresztfán, mint a leggonoszabb a gono-
szok között, csakhogy megváltson ben-
nünket a b�n hatalma alól, s nem alkudott
meg a gonosszal. (vö. Fil 2, 6-8)

Gyakran nem is tudjuk, hogy magában
a személyes Istenben kell keresnünk a
segítséget, aki nemcsak a testet képes
meggyógyítani, de els�sorban az ember
megsérült lelkét. Isten nem mindig azt
akarja, hogy az ember testileg meggyó-
gyuljon, mert Isten ajándéka és csodája a
szenvedés, ami nekünk, gyarló emberek-
nek gyakran elrejtett titok. Szerencsére
sok példa van arra, hogy nem mindig az
egészség számít els�sorban.

Az olyan ember például, mint az
ausztráliai Nick Vujcics, aki gyerekkorá-
tól sokat szenvedett a családjától, bará-
taitól és osztálytársaitól, akik kinevet-
ték, mert végtagok nélkül született, be- és
elismerte, hogy az emberek gúnyolódá-
sa miatt tanult meg „harcot vívni” az éle-
tében, és még jobban bízik az Úrban,
körbeutazza a világot, és tanúságot tesz
Isten nagy csodájáról. 

Ha Nick meggyógyult volna, ha éle-
tében nem lett volna a szenvedés tövise,
talán most nem tanúskodna Isten szere-
tetér�l, gondviselésér�l, nem er�sítené
lelkileg a szenved�ket fájdalmukban,

nem lenne képes megmutatni, hogy az Úr
azokat is szereti, akik szenvednek, mert
a szenvedésnek óriási jelent�sége van.

Aki sokat szenvedett az életben, akár
betegségt�l, a nevelés terén, a házassági
együttlét során, stb., és megtanulta Isten-
nek köszönhet�en elfogadni a szenve-
dést, az az ember gyakran képes a többi-
eken is segíteni, akik hozzá hasonló hely-
zetben vannak. Ebben az esetben még na-
gyobb hála Istennek! Például egy lebénult
ember tragédiája, egy balesetet túlél� em-
ber tanúsága, egy szerelemben csalódott
ember tapasztalata képes minket sok min-
denre megtanítani, hogy ne önmagunknak
éljünk, hanem els�sorban Istennek, és
�benne haljunk meg. (vö. Róm 14, 7)

Ha valaki még mindig nem gy�z�dött
meg e szavak igazáról, ne kelljen, hogy
maga tapasztalja meg ezeket, hanem éb-
redjen rá, hogy Jézus szavainak igaza
volt: „Nem hozhat a jó fa rossz gyümöl-
csöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümöl-
csöt.” (Mt 7, 11)

Don Bosco - rendünk alapítója - maga
is sokat szenvedett. Ahogyan látta a „ró-
zsalugas álmában”, meg volt gy�z�dve
arról, hogy a problémák, nehéz ügyek,
szenvedések elkerülésével nem lehet
semmit elérni az életben, ami az eré-
nyes élettel kapcsolatos, ami az üdvös-
ségr�l szól.

Tehát, ha érkeznek rossz napok, ami-
kor életünk töviskoszorúja egyre jobban
nyom bennünket, akkor Istenben, Jézus
Krisztus által a Szentlelkében találjunk
menedéket. Az élet szép, mint a rózsa,
de nincsen rózsa tövis nélkül.

P. Kukuczka Robert SDB
lengyel szalézi szerzetes
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Ha megkérdezné t�lem valaki,
hogy hogyan éltem meg életemben
Krisztus feltámadását, válaszom ez
lenne: valójában soha nem gondol-
tam rá, hogy Krisztus feltámadásának
átélése milyen változatos is volt éle-
tem folyamán. Így most id�rendben
szeretném áttekinteni életem húsvé-
ti élményeit.

• El�ször gyermekkorom feltá-
madási ünnepsége jelenik meg el�t-
tem. Hallottam a hittanórán, hogy
Jézus feltámadt. Úgy vettem tudo-

másul, ahogyan Jézus példának állí-
totta a gyermeki hitet: elfogadtam,
mint a világ legtermészetesebb dol-
gát. És mentem én is a feltámadási
körmenetben az ünnepl�be öltözött
hívek között, örvendez�n énekelve,
hogy „Krisztus feltámadt.” A ha-
rangzúgásból, az ünnepl�k magatar-
tásából megéreztem, hogy ez egy
nagy ünnep.

• Amikor a szemináriumba be-
kerültem, és Jézus feltámadását a hit-
tudomány fényében megláttam, vi-

A feltámadt Krisztus élménye
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lágos lett el�ttem, hogy Jézus feltá-
madása az üdvtörténet legjelent�-
sebb eseménye. Csodáltam a feltá-
madt Jézus testének tulajdonságait,
ahogyan ajtónyitás nélkül megjelent
az apostolok között, aztán velük ét-
kezett, majd elt�nt, és megjelent
máshol.

Akkoriban többször felmerült lel-
kemben az a gondolat, hogy Jézus
Krisztus jelenlegi állapota nem a ke-
resztre feszített Jézus állapota, nem
a kereszten meghalt Jézus, hanem a
feltámadt Jézus. Tehát nem annyira
keresztet kellene állítani mindenho-
vá, hanem feltámadt Jézus alakot, a
gy�zelmes Krisztus alakját: „Ne fél-
jetek, én legy�ztem a világot!”

• Majd jött egy teljesen más ter-
mészet� élmény: a feladat, hogy ifjú
papként beszélnem kell húsvét nap-
ján Jézus feltámadásáról. Sokat gyö-
törtem magam, hogy a hívek számá-
ra Jézus Krisztus feltámadásáról
megfelel�en szóljak. Most is emlék-
szem ennek a szentbeszédnek az

alapgondolatára, noha több mint hat-
van éve volt már: arról szóltam, hogy
Isten feltámasztotta Jézust a sírból, és
ez mutatja, hogy Isten virraszt az �
ügye felett; Isten ügye nem bukhat el.
Ez volt 1952-ben.

• Mondom, jól emlékszem erre a
beszédre, és úgy gondoltam, el-
mondtam mindent Jézus feltámadá-
sával kapcsolatban, amit érdemes
volt elmondani. De jött a következ�
év. És akkor is azt éreztem, amit most
leírtam: a múlt évben elmondtam
mindent... Verg�dtem a probléma
el�tt: most mi újat mondjak?

Eszembe jutott Czapik érsek úr
húsvéti beszéde, melynek vázlatát
régebben lejegyeztem. El�vettem és
elmondtam az érsek beszédét. Nagy
sikerem volt. A kántor mondta is,
hogy ez volt eddig a legjobb prédi-
kációm.

• Közben nagyszombatonként be-
mentem a templomba, és ott, a kitett
Oltáriszentség el�tt, a szentsírnál el-
mélkedtem Jézus feltámadásának
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csodájáról. Szembesítettem a lát-
szatot és a titkot, hogy Jézus ugyan-
az volt, mint halála el�tt, és mégis
más volt.

Ugyanaz volt: testén viselte szen-
vedésének sebhelyeit, de mégis más
volt, mert zárt ajtón keresztül meg-
jelent, és egyszer�en elt�nt apostolai
közül. Krisztus feltámadása való-
ság, de titok.

• Újabban jobban ráérzek a feltá-
madás titkának jelent�ségére. A ró-
zsafüzérben imádkozzuk: Aki halot-
taiból feltámadt… Én azonban a la-
tin szöveg pontosabb fordítása alap-
ján így imádkozom: Aki a halottak
közül feltámadt... – mert mindenki
meghalt, halott maradt, de Jézus fel-
támadt a halottak közül. És ez a cso-
dálatos, a nagyszer� dolog. Tessék
rajta elgondolkozni!

• Ismételten átgondolom húsvé-
tonként a feltámadás titkát, Jézus leg-
nagyobb csodáját, és egyre mélyeb-
ben átélem azt.

Hogyan támadt fel Krisztus? Jézus
Krisztusban benne volt a második
isteni személy. Testében és lelkében
egyaránt. Testében is benne volt az
istenség.

Nagyon szépen fogalmazza meg
ezt a Jézus szenvedését összefogla-
ló énekünk (amit sajnálatos módon
alig hallunk a templomokban!) „A
keresztr�l levevék még aznap dé-
lestén, benne életerejét istensége

rejtvén.” (A Hozsanna 61. sz. énekéb�l.)

„Benne életerejét istensége rejt-
vén.” - ennek a testében rejt�z� is-
tenségnek az ereje támasztotta fel
csodálatosképpen.

• Ha visszatekintek arra a szelle-
mi pályafutásra, amit Krisztus feltá-
madásával kapcsolatban megéltem,
kibontakozik el�ttem a II. Vatikáni
Zsinat egy megállapítása. A zsinat
azt mondja, hogy Isten az ember szá-
mára földi feladatot is kijelölt, amit
az embernek végre kell hajtania. És
az ember életfeladata teljesítésével
alakítja a világot, de értékesebb az,
amit munkája végzésével saját ma-
gában alkot, mint amit a világban
létrehoz.

Én is isteni megbízás alapján - Jé-
zus feltámadásáról szólva - alakítom
a hívek gondolatait a feltámadásról,
de értékesebb az, ami az én lelkem-
ben végbemegy, mint amit a világban
tudok létrehozni, amit Isten létrehoz
szerény közrem�ködésemmel.

• Most is odatérdelek nagyszom-
bat délel�ttjén a szentsír elé, és kite-
szem magamat az isteni kegyelem
sugárzásának, hogy vezessen tovább
Krisztus titkának megismerésében. 

Ez a néhány gondolat talán az ol-
vasóknak is segít, hogy tudatosab-
ban éljék át Krisztus feltámadásának
fenséges ünnepét.

Czakó István
ny. pápai prelátus
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Kedves Testvérek!
Nemcsak a három szentté avatás

miatt hívtalak össze benneteket erre
a konzisztóriumra, hanem azért is,
hogy közöljem veletek döntésemet,
amely nagy jelent�ség� az egyház
élete számára. Miután ismételten
megvizsgáltam lelkiismeretemet Is-
ten el�tt, eljutottam arra a bizonyos-
ságra, hogy er�nlétem - el�rehala-
dott korom miatt - már nem alkalmas
arra, hogy megfelel� módon gyako-
roljam a péteri szolgálatot.

Nagyon jól tudom, hogy ezt a fel-

Lemondott XVI. Benedek pápa

adatot - spirituális lényege miatt -
nem pusztán tettekkel és szavakkal,
hanem szenvedéssel és imával is tel-
jesíteni kell. Azonban a mai világban,
amely gyors változásoknak van ki-
téve, és a hitélet szempontjából nagy
jelent�ség� kérdések rázzák meg,
Szent Péter hajójának kormányzásá-
hoz és az evangélium hirdetéséhez
szükség van mind a test, mind a lé-
lek erejére. Ez az er� az utóbbi hó-
napokban olyan mértékben csökkent
bennem, hogy el kell ismernem: kép-
telen vagyok jól megfelelni a rám
bízott szolgálatnak.

Ezért - tudatában e tett súlyossá-
gának - teljes szabadsággal kinyilat-
koztatom, hogy Róma püspökeként
és Szent Péter utódaként lemondok
szolgálatomról, amelyre 2005. ápri-
lis 19-én a bíborosok révén kaptam
megbízatást.

2013. február 28-án este 8 órától
a római szék, Szent Péter széke üres-
nek nyilvánítandó. Az illetékesek-
nek konklávét kell összehívniuk az új

A Szentatya február 11-én, délel�tt 11 órakor, egy szentté avatási ügyekben ösz-
szehívott konzisztórium során latin nyelven jelentette be, hogy február 28-i
hatállyal lemond péteri szolgálatáról. XVI. Benedek az alábbi nyilatkozatot
tette közzé:
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pápa megválasztására.
Kedves Testvérek! Teljes szívem-

b�l köszönetet mondok nektek azért
a szeretetért és munkáért, amellyel
velem együtt hordoztátok szolgála-
tom súlyát, és bocsánatot kérek min-
den hibámért.

Most ajánljuk az anyaszentegyhá-
zat legf�bb Pásztora, a mi Urunk, Jé-

zus Krisztus gondjaiba. Fohászkod-
junk szent Anyjához, Máriához, hogy
anyai jóságával segítse a bíboros
atyákat az új pápa megválasztásá-
ban. Ami engem illet, a jöv�ben is
teljes szívvel kívánom szolgálni Is-
ten szent egyházát imának szentelt
életemmel.

/Forrás:világháló/

85 év. Bizony sok. Hivatalban len-
ni napi szinten, készenlétben. Csak
gondoljunk bele.

Egyszer vonaton utazva hallom,
hogy valaki 48 éves korában nyug-
díjba vonult. Szöget ütött a fejem-
ben. Itt valami nincs rendjén.

Egyszer láttam �t. Rómában. Ott
suhant - egyszer� fekete reverendá-
ban - a tér oszlopai között. Sokáig
néztem utána. Mert a tudást mindig
becsültem. S benne sok volt. Most,
hogy olvasom könyveit, még inkább
meggy�z�döm róla.

Egy nagy pápa után következni,
ezzel a jelz�vel, hogy „átmeneti” -
nem kis teher. Erkölcsi botrányok, a
sok bocsánatkérés - nem kis lelki te-
her. A média kegyetlenül adagolta az
egyháziak b�neit, miközben az egy-
ház a házasság szentségér�l, a há-
zasságig meg�rzött tisztaságról be-

szél - érz�dött ki a bulvárból. Napi
szinten ezzel foglalkozni egy iste-
náldotta tehetség� tudósnak? Mél-
tánytalan.

Úgy t�nik, a bíborosok annak ide-
jén elkerülték a döntést. Nem alap-
vet�en döntöttek, csak átmenetileg.
Most bizony nem kerülhetik el. Vagy
ha igen? Akkor…

Kedves Benedek Pápa! Csillag
voltál az egyház egén. A szent ha-
gyomány, az isteni kinyilatkoztatás
�re voltál. Feladatodat maradéktala-
nul teljesítetted. Ezért igaz rád az
Írás szava:

„Akkor az érteni tudók ragyogni
fognak, mint a fényl� égbolt, s akik
igazságra tanítottak sokakat, tündö-
kölnek örökkön-örökké, miként a csil-
lagok.”(Dán 12,3)

Dr. Medvegy János
c. apát

Ratzinger
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A formula bizonyára úgy keletkezett,
hogy a régi, egyszer� szövegbe beleil-
lesztették a krisztológiai kib�vítést (talán
I. Viktor pápa idejében). A 2. századból
származó Apostolok levelében még csak
ez áll: „Hiszek a mindenség Atyjában és Jé-
zus Krisztusban és a Szentlélekben, az Egy-
házban és a b�nök bocsánatában.”

A római formula a 6. századig kereszt-
ségi formula maradt. Akkor terjedt el Nyu-
gat-Európában, és egyes helyeken kezdték

kib�víteni: az Atya nevéhez hozzátették:
„az ég és a föld teremt�jében...” Jézus
Krisztuséhoz: „aki szenvedett, meghalt, alá-
szállt a holtak országába”. Az Egyház fo-
galma kib�vült a szentek egyességével (el�-
ször az oltár titkában részesed�kre értették
[Nicetas], kés�bb pedig Krisztus misztikus
testének tagjaira), s a b�nbocsánat mellett
megemlítették az örök életet.

Nagy Károly birodalmában egységesí-
tették a keresztségi formulát, s e hitvallás

Hitünk legfontosabb igazságainak
összefoglalását Apostoli Hitvallásnak
nevezzük, mert elemeiben az apos to lok -
ra megy vissza. Ez a katolikus ke resz -
tény hitünk rövid, tételes össze fog lalása.
Ez hitünk �si szabálya. Ere de te a
katekumenek keresztségre törté n� ké -
születéhez és a keresztelés �si szer tar -
tásához nyúlik vissza.

A hív�nek a keresztség el�tt azt kellett
megvallania, hogy Jézus az Úr, a Messiás,
az Isten Fia. Ez az egyszer� hitvallás id�-
vel kib�vült, ahogy Antiochiai Szent Ig-
nácnál, Szent Jusztinnál, Szent Ireneusznál
és Tertullianusnál látjuk.

A Krisztus megvallását tartalmazó ki-
jelentés a 2. század végén már úgy módo-

sul, hogy a keresztségben a háromszori
alámerítésnél 3 kérdést tesznek fel az Atyá-
ba, a Fiúba és a Szentlélekbe vetett hit ki-
fejezésére, összhangban a Mt 28,19-cel.

Különösen Tertullianus leírásában érez-
het�, hogy a kérdéseknek már határozott
formájuk van (De baptismo, 2). Ezeket a
feleleteket foglalták aztán összefügg� hit-
vallásba.

Kr. u. 125-135 körül alakult ki az ún.
régi Római Hitvallás. Ennek eredeti nyel-
ve görög volt, és a kés�bbi Apostoli Hit-
vallásnál néhány tagmondattal keveseb-
bet tartalmazott. A római keresztségi hit-
vallás görög szövegét az ankürai Markel-
losz, latin szövegét Rufinus �rizte meg a 
4. században:

A KATOLIKUS KERESZTÉNY HITR�L
A hitvallások kialakulása

„Hiszek az Istenben, mindenható Atyában, és Jézus Krisztusban, az � egyszü-
lött Fiában, aki fogantaték a Szentlélekt�l, születék Sz�z Máriától, s akit Ponci-
us Pilátus alatt keresztre feszítettek, meghalt és eltemették. Harmadnapra föltá-
madt a halálból, fölment a mennybe, ül a mindenható Atya jobbján, s onnan el-
jön ítéletet tartani él�k és holtak fölött. Hiszem a Szentlelket, a Szentegyházat, a
b�nök bocsánatát, a test föltámadását.”
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került át a 9. században Rómába is. Ere-
detileg az Atya, a Fiú és a Szentlélek neve
csak pozitív fölsorolás akart lenni a Szent-
írás alapján, Rufinus azonban már szent-
háromsági értelemben magyarázza.

A Fiúnál a született, keresztre feszítették
stb. szavak az �si katekizmusból valók, s
jelezték Jézus valódi emberségét a doké-
tákkal szemben. Az „alászállt a holtak or-
szágába” Jézus diadalát fejezte ki a halál
és a Sátán fölött. A katolikus egyház emlí-
tése már az egyetemesség meglátása volt.

Legkés�bb a 13. századra az egész nyu-
gati kereszténység számára ez a szöveg a
meghatározó. A hitvallás bibliai fordula-
tokból épül fel, tömören sorolja fel a ke-
resztény hit legfontosabb tételeit. Els� is-
mert magyar fordítása a 16. század elejé-
r�l származik.

A Hiszekegy nem csak hitvallás, hanem
imádság is: Isten titkainak imádó szemlé-
lése, hálaadás a kinyilatkoztatott igazsá-
gokért, és Istennek szóló h�ségnyilatkozat.

Nemcsak az Istenhez szóló beszéd lehet
imádság, hanem az Istenr�l szóló is. Hi-
tünket er�sítjük vele a rózsafüzér ájtatos-
ságok imádkozásakor, és akkor is, amikor
temetési gyászszertartásokon veszünk
részt. Hitünk meger�sítésére szolgál - a
szertartásokon kívül is - az egyéni imád-
kozásoknál és más közösségi összejövete-
lek alkalmával.

Tizenkét szakaszra (“ágazatra”) szok-
tuk felosztani. A hitágazatok magyar el-
nevezés, a fa törzséb�l ágazó korona ké-
péb�l ered. Már az apostoli hitvallásban 12
vagy 14 hitágazatot ismertek föl, mint a
keresztény hithez szükséges tételt. Ezért a
hitágazatokat nézhetjük úgy, mint átte-
kintést a hitr�l, és mint a teológia tárgyát.

Sokáig az apostoli hitvallás 12 ágazatát
egy-egy apostolnak tulajdonították. Egy

4. századi legenda szerint a 12 apostol
(missziós útjaikra indulás el�tt) alkotta
meg, mégpedig úgy, hogy mindegyikük
mondott egy-egy mondatot (tételt). Az
apostoli korban még nem volt ilyen kib�-
vített hitvallási formula, ezért a 13. szá-
zadtól ejtették is ezt a szoros kapcsolatot.

Valójában az apostoli hitvallás tételei
úgy kerültek egymás mellé, hogy ezeket
tartották a legfontosabbaknak a kereszt-
ség kiszolgáltatásánál. De éppen ezért sok
más kinyilatkoztatott igazságot nem ne-
veztek hitágazatoknak.

Természetesen azóta a teológiai tudo-
mány módszere változott, és a hitágazatok
összefüggését inkább üdvtörténeti szem-
pontból ítéljük meg, s fontosságukat is
aszerint hangoztatjuk, hogy milyen mér-
tékben mutatják be magát a kinyilatkozta-
tó Istent.

A szentmisében a Nicea-konstantiná-
polyi Hitvallást (Credo-t) imádkozzuk. A
Szentháromságról és Krisztus istenembe-
ri természetér�l szóló tanítás hitünk és ke-
resztény életünk alapja. Minden torzítás,
ami e tekintetben a századok folyamán je-
lentkezett, következményeiben az egész
hitrendszert, az erkölcsi és szertartási éle-
tet is fenyegette. Ezért az Egyház különös
gonddal lépett föl minden ilyen tévedéssel
szemben, s újból és újból kifejtette az igaz
hitet.

Az Apostoli Hitvallást a niceai (325) és
a konstantinápolyi (381) zsinatokon b�ví-
tették ki az �si hit részletesebb kifejtésével.
Nem tekinthetjük e szöveget fölösleges te-
ológiai részletezésnek, hiszen Isten titkait
segít még jobban megértenünk. Váljék aj-
kunkon imádássá, s egyben hálaadássá,
amiért Isten önmaga életét az Egyházon
keresztül föltárta nekünk. (Forrás: Énekl� Egy-
ház, Magyar Katolikus Lexikon, Wikipédia)
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Az Apostoli Hitvallás (Symbolum Apostolorum)
(1) HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek

Teremt�jében.
(2) És Jézus Krisztusban, az � egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
(3) aki fogantatott Szentlélekt�l, született Sz�z Máriától;
(4) szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.
(5) Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; 
(6) fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
(7) onnan jön el ítélni él�ket és holtakat.
(8) Hiszek Szentlélekben.
(9) Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét,

(10) a b�nök bocsánatát,
(11) a test feltámadását
(12) és az örök életet. Ámen.

Érdemes összehasonlítani az Apostoli- és a Nicea-konstantinápolyi 
Hitvallások szövegét. Mindkett�t a hagyományosan 

12 ágazatra történ� felosztásban olvashatjuk.

A Nicea-konstantinápolyi Hitvallás (Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum)

(1) HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak Teremt�jében.

(2) Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyá-
tól született az id� kezdete el�tt. Isten az Istent�l, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istent�l, született, de nem teremtmény, az Atyá-
val egylényeg�, és minden általa lett.

(3) Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyb�l. Megtestesült
a Szentlélek erejéb�l Sz�z Máriától, és emberré lett.

(4) Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették.
(5) Harmadnapra föltámadott az Írások szerint,
(6) fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
(7) de újra eljön dics�ségben ítélni él�ket és holtakat és országának nem lesz vége.
(8) Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltet�nkben, aki az Atyától és Fiútól

származik; akit éppúgy imádunk és dics�ítünk, mint az Atyát és a Fiút, � szólt
a próféták szavával.

(9) Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban.
(10) Vallom az egy keresztséget a b�nök bocsánatára,
(11) várom a holtak feltámadását
(12) és az eljövend� örök életet. Ámen.

Összeállította: Árvai Zoltán 
vizsolyi plébános
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A  VILÁG  VILÁGOSSÁGA 

Gyertyaszentel�
Boldogasszony ünne-
pére úgy készülök,
hogy lelkemben ma-
gasztos választ kap-
jak Urunk bemutatá-
sának ünnepér�l.

Gyermekkorom óta
minden évben boldog
napnak számít Jézus
megkeresztelése - a
megszentelt élet nap-
ja -, s ma újra bele-
mélyültem mondani-
valójába.

Az evangélium sza-
vai már ismer�snek
csengenek papjaink
prédikációjában, de
most valami mást,
még mélyebb értéket
keresek. Meghallga-
tom a Szent István rá-
dió reggeli szentmisé-
jét, a prédikációt, el-
olvasom a számítógé-
pemre naponta érkez�
evangéliumot, bele-
mélyedek, vajon talá-
lok-e valami újat, hogy
lelkem megtöltsem.
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Egyik írótársam szavai jutottak
eszembe, aki azt vallja, hogy a ke-
resztény vallás igen gyakran ünnepel.
Így igaz, mivel lelkünknek szüksége
van a feltölt�désre, az énekekre, az
imákra.

Karácsony a pásztorok ünnepe, ami-
kor hírül adják a világnak Jézus szü-
letését. Vízkeresztkor a pogány kirá-
lyok közelednek Krisztushoz és köz-
vetítik, hogy a Messiás megérkezett,
akit ajándékokkal halmoznak el.

Ma olyan világosságra vár a világ,
hogy tudomásul vegye, Isten ígérete
beteljesedett. Az egyházi találkozás ün-
nepe ez papsággal, prófétákkal, amely
a szentelt gyertya általi fény üzenetét
közvetíti a hívek és a világ felé.

Lukács evangélista a Könyvek
Könyvének 2,22-40 részében mondja
el ünnepünk lényegét.

„Amikor Mózes törvénye szerint el-
teltek Mária tisztulásának napjai, föl-
vitték Jézust Jeruzsálembe, hogy be-
mutassák az Úrnak, ahogy azt a tör-
vény el�írja. Ekkor kellett Máriának
egy pár gerlét áldozatul bemutatni.
Volt Jeruzsálemben egy Simeon nev�
igen istenfél� ember, aki Izrael viga-
szára várt. A Szentlélek kinyilatkoz-
tatta neki, hogy addig nem hal meg,
míg nem látja az Úr Fölkentjét. Buz-
dította, menjen a templomba, amikor
a gyermek Jézust odaviszik. Simeon a
karjaiba vette �t, és magasztalta az
Istent. - Szemeim megláttak, melyet

minden nemzet számára készítettél,
hogy világosság legyen, kinyilatkoz-
tatás a pogányoknak és dics�ség né-
pednek. - Mária ámulva hallgatta
mindazt, amit Simeon mondott, aki
megáldotta �ket. - E gyermek által so-
kan elbuknak, és sokan feltámadnak!
- így szólt Máriához. - Izraelben az
ellentmondás jele lesz �, aki miatt lel-
kedet t�r járja át. - Mária szívébe vés-
te Simeon szavait. Miután az Úr tör-
vénye szerint mindent elvégeztek, visz-
szatértek Názáretbe. A gyermek növe-
kedett, er�södött, eltelt bölcsességgel.
Isten kedvét lelte benne.”

A történet zárószakasza Anna pró-
fétaasszonyt állítja elénk, aki szintén
ott van a jeruzsálemi templomban Jé-
zus bemutatásánál. Lukács kiemeli
Anna vallásos buzgóságát. Simeon-
hoz hasonlóan � is felismerte Jézusban
a Messiást, és tanúságot tett err�l.

Nekünk is ezt kell tenni: az ünnep-
ben megpillantani, s szívünkbe vésni
az örök világosság fényét. Közvetíte-
ni úgy, mint az él� szeretet forrását.

Gyertyaszentel� sugallata, hogy
Mária ünnepet tartsunk ma, de még-
sem � áll az ünnep középpontjában. 
A görög liturgia a találkozás ünnepé-
nek nevezi e napot, mert akkor talál-
kozott Krisztus az emberiséggel.

Az ókori Rómában ez a nap gyer-
tyaszenteléssel kezd�dött a templom-
ban, és fáklyás körmenettel ért véget.
Innen ered a hagyomány napjainkig. 
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A gyertya azonban nemcsak a temp-
lomokban és az otthonokban érezteti
hatását, mivel a gazdák úgy tartják,
hogy vihar alkalmával is meg kell
gyújtani.  A szentelt gyertya távol tart-
ja a villámcsapást és a jégverést.

Nagyanyám - amikor vihar közele-
dett - el�vette a kapcsos Nagy Arany-
korona imakönyvet, meggyújtotta a
gyertyát, és így imádkozott: „Kérlek
téged, óh mennyei Atya Isten! A te sze-
relmes szent Fiad, a mi Urunk, Jézus
Krisztusnak és a Szentléleknek kime-
ríthetetlen jósága által, úgy a Bol-
dogságos sz�z Máriának gazdag ér-
deme és minden szenteknek könyör-
gése által, hogy a jelenlév� égihábo-
rút t�lünk eltávoztatni és minket csen-
des szép id�vel meg vigasztalni mél-
tóztassál.”

Ebben az 1888-ban kiadott imád-
ságos- és énekeskönyvben minden al-
kalomra, különféle eseményekre ré-
gies bet�kkel íródott az ima és az
ének. Gyakran gyönyörködöm és
imádkozom e keményfedeles, b�rkö-
tés�, kapcsos imádságos könyvb�l.
Ízlelgetem régies mondatait, megha-
tó énekeit, amelyek e jeles naphoz is
illenek.

Z. Farkas Erzsébet

A keresztény ember életében a szen-
telt gyertyának kiemelked� szerepe
van. Európában a gyertyaszentelés szo-
kása a XII. század folyamán terjedt el.
A szentelt gyertya Krisztust jelképezi.

Simeon szavaiban látjuk meg iga-
zán a fényt, a mi Urunkat.  A meg-
szentelt gyertya Jézust szimbolizálja
egész életünk fényeként, a bölcs�t�l a
sírig, az örök fényig.

Viasz könnycsepp, mely lepereg, 
megtisztítja lelked, b�nt, gyászt éget.

Imbolygó lángnyúlvány, szemek párás tükre
elsiratott világosság, Isten megbocsátó kegyelmének fénye, 

mely perzsel vagy eléget - átalakít és megvilágít.
„Szállj be lelkünk hajlékába

Óh világ világossága.” 

„Úr Isten! Ki e gyermeket 
teremtéd és megszenteléd,
A hogy most a keresztséget 

felvenni engedéd.
Növeld �t dics�ségedre 

az egy igaz szent hitben,
Vezesd erényr�l erényre, 

s védd jártában keltében.” 

A gyertya világossága
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Valójában nem egy, hanem két azonos
nev� személyr�l van szó. Mindketten a
3. században lettek vértanúk. Az egyik ró-
mai pap volt, a másik a Rómához köze-
li Terni város püspöke. Feltehet�leg az
el�bbi, a 269. február 14-én kivégzett ró-
mai pap lett a szerelmesek véd�szentje,
akinek szokása volt, hogy a római ifjú há-

zaspárokat saját kertjéb�l szedett virág-
csokorral örvendeztette meg.

Ez a nap a katolikus egyházban ma
már nem hivatalos ünnepnap. 1970-ben
- a szentek napjának elrendezése és a ró-
mai katolikus naptár reformja kapcsán -
Szent Valentin napját törölték a naptár
hivatalos katolikus ünnepei sorából.

A Bálint (Valentin)-nap eredete

A katolikus naptár szerint február 14-én a testvérpárt Kons-
tantin Cirillt és Szent Metódot, Európa véd�szentjeit ünne-
peljük, de ezen a napon Bálint, azaz Valentin napja is van. 

A nyugatról érkez� új szokás szerint ez a „szerelmesek
napja”, ami szintén Szent Bálintnak köszönhet�, � ugyanis
a szerelmesek, a jegyesek, a fiatal házasok és az epilepsziá-
sok véd�szentje is.

A vallásos, az egyházi liturgiában gyökerez� eredete ennek
az ünnepnek: Jézusnak mint égi v�legénynek megérkezése az
égi esküv�re.

„Boldog Valentin-napot!”- állt azon az üdvözl�kártyán és a mellé t�zött apró
ajándékon, amit még évekkel ezel�tt, egy február 14-én kaptam. Nem értettem, mi-
ben különbözik ez a február 14-e az el�z� évit�l, amikor még nem voltak hango-
sak az üzletek ett�l a naptól. Aztán megtudtam, hogy pl. a halloweenhez hasonló-
an ez is egyfajta új szokás, amit külföldr�l vettünk át. Akkor nálunk még az újdonság
erejével hatott, mégis van múltja, eredete ennek a napnak is.

Ki volt Valentin, azaz Bálint?

Mikor kapcsolódott össze Szent Bálint napja a szerelem fogalmával?

A középkorban Szent Bálint napja a
romantikus szerelem fogalmával el�ször
a 14. században került ténylegesen ösz-
szefüggésbe. Angliában és Franciaor-

szágban ekkor népszer� volt az a hit,
mely szerint a madarak ezen a napon vá-
lasztanak párt maguknak, és hogy a ter-
mészet megtermékenyülése és megúju-

Szent Bálint keresztel
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lása is ezen a napon történik. 
Az angolok már 1446-ban ünnepel-

ték ezt a napot (angolul Valentine’s Day),
az 1700-as években pedig divatossá vál-
tak a Valentin-verseskötetek is.

Észak-Amerikába valószín�leg a 19.
században került át a Valentin-nap, még-
hozzá angol bevándorlók közvetítésével.

A második világháború alatt amerikai
katonák hozták magukkal ezt a szokást az
európai kontinensre, közöttük Németor-
szágba is. 1950-ben Nürnbergben volt
az els� Valentin-napi bál. Ekkor hivata-

losan is bevezették a Valentin-napot. Ál-
talánosan ismertté a virágtermeszt�k és
az édességipar reklámjával lett.

Európában saját hagyományok ala-
kultak ki. Itáliában a szerelmespárok
többnyire hidakon vagy folyóknál és ta-
vaknál találkoznak ezen a napon. 

A lengyelországi Che�mno plébánia-
templomában évszázadok óta �riznek
egy Szent Bálint ereklyét. Che�mnóban
február 14-én minden évben hagyomá-
nyosan megünneplik a vértanú és a sze-
relmesek ünnepét.

Szent Bálint neve már a középkori
naptárakban, misekönyvekben is el�for-
dul, ünnepét tehát �seink is számon tar-
tották. Népszer�ségét a középkor végén
kereszt- és családnévként való s�r� el�-
fordulása is mutatja. 

Magyarországon az 1990-es években
er�södött fel a Valentin-nap ünneplése
(ami f�leg kereskedelmi okokkal ma-
gyarázható).

A népi hagyomány szerint, ha Bálint-
napon hideg, száraz id� van, akkor jó lesz
a termés. Azt tartották, hogy Bálint-napon
választanak párt a verebek, illetve hogy
ekkor jönnek vissza a vándorló vadga-
lambok. Voltak olyan területek, ahol e
napon szokás volt a madarakat etetni. 

Vannak a naphoz f�z�d� tájjelleg�
szokások is. A mohácsi sokácok ezen a
napon böjtölnek: csak egyszer esznek,
vagy zsír nélkül f�znek, a templomban
imádkoznak, gyónnak, áldoznak.

H�gyész k�m�vesei e napon misére
mentek, hogy a magas állványokon dol-

gozva Szent Bálint óvja meg �ket a le-
esést�l.

Bálint-nap reggelén az elekiek az ál-
latok itatóvizébe szenteltvizet cseppen-
tenek.

A szerelmesek, a jegyesek és az epi-
lepsziások véd�szentje a magyarországi
svábok körében is igen népszer� volt. 

Ábrázolása a hazai németség templo-
maiban gyakori. Bálint/Valentin freskó
ékesíti ma is a baranyai Töttös Szent Er-
zsébet-templomának mennyezetét, és
Bólyban áll Magyarország mai területén
az egyetlen Szent Bálint tiszteletére szen-
telt kápolna.

Hogy fontosnak tartjuk-e ezt a kül-
földr�l hozzánk érkezett szokást megün-
nepelni, azt ki-ki eldöntheti saját belátá-
sa szerint. Mindenesetre leszögezhetjük:
hazánk kis ország, nagy múlttal, értékes
szokásrendszerrel, kultúrával, amit érde-
mes (lenne) ápolni…! Addig is: Boldog
Valentin-napot!

Összeállította: esbé

Bálint napja és a magyar népszokások
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Gyümölcsoltó Boldogasszony ün-
nepe az Anyaszentegyház legrégibb
ünnepei közé tartozik. Els� felemlíté-
sét keleten már az V., nyugaton a VII.
században találjuk. Az ünnepek rang-
jára XIII. Leó pápa emelte.

Az ünnep id�pontját a nagyböjt mi-
att többször áthelyezték, végül a VI.
századtól március 25-ére került. Ke-
leten a szent három nappal együtt is
ünneplik; nyugaton - egybeesés esetén
- húsvét nyolcadáról a fehérvasárnap
utáni hétf�re helyezik.

Ebben az évben április 8-án ünne-
peljük Gyümölcsoltó Boldogasszony
napját, minthogy a liturgikus naptár
szerint március 25-e nagyhétf�re esne.

Bár Mária ünnepként tartjuk szá-
mon, természetesen els�sorban Jézus
Krisztusról, a második isteni személy
megtestesülésér�l szól az ünnep, hi-
szen Jézus világba lépése a hírüladás
rejtett eseményével kezd�dött el. XVI.
Benedek pápa szavaival: „az Angyali
Üdvözlet Szent Lukács evangéliumá-
ban egy rejtve történt, egyszer� ese-
mény - senki sem látta, senki sem tu-
dott róla, csak Mária - mégis megha-
tározó jelent�ség� az egész emberi-

ség történelmében. Amikor a Sz�z ki-
mondta igenjét az angyal bejelentésé-
re, Jézus megfogant, és általa új kor-
szak kezd�dött a történelemben.”

Kilenc hónappal Jézus születése
el�tt Isten elküldte Gábriel arkangyalt,
hogy hírül vigye Sz�z Máriának a
megtestesülés örömhírét, a Megváltó
születését. Beteljesedett Isten ígére-
te, valóra vált a prófétai szó: a Szent-
lélek teremt� erejével a Boldogságos
Sz�z Istenanyává lett. 

Az Angyali Üdvözlet m�vészi áb-
rázolásain Gábor arkangyal kezében
vagy vázában liliom látható.

„Mária igenje Krisztus igenjét ve-
títette el�re, amikor a világba jött.
Mária válasza az angyalnak tovább
folytatódik az egyházban, amely arra
hivatott, hogy Krisztust megjelenítse
a történelemben, készséggel kínálva
fel szolgálatát, hogy Isten továbbra
is meglátogathassa az emberiséget
az � kegyelmével. A nagyböjti id�-
szakban gyakrabban elmélkedünk a
Sz�zanyáról, aki a Kálvárián megpe-
csételte Názáretben kimondott igenjét.
Jézussal, az Atya szeretetének tanú-
jával egyesülve Mária megtapasztal-

Urunk születésének hírüladása
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
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ta a lélek vértanúságát”- mondta
XVI. Benedek.

Ez az ünnep ihlette az Üdvözlégy és
az Úrangyala imádságainkat, ame-
lyeket naponta többször is imádko-
zunk.

Mi, magyarok, gyönyör� nevet ad-
tunk ennek az ünnepnek: Gyümölcs-
oltó Boldogasszony. A néphagyomány
szerint ez a nap az oltás, a szemzés
napja: ekkor kell elkezdeni a fák oltá-
sát a b�séges termés érdekében.
„Fecskehozó” napként is számon tart-
ják március 25-ét: elérkezett a tavaszi
munkák ideje, intik a gazdákat az ér-
kez� fecskék.

Természetesen az ünnep elnevezé-
se els�sorban nem a gyümölcsfák ol-
tási idejére utal, hanem arra, hogy az
emberiség sok ezer éves fájába Isten
beoltatott. Az Örökkévaló belép az id�
világába. A „Világ Feletti”, Mária mé-
hében megtapasztalható lesz. 

Az ünnep neve egyben föltárja el�t-
tünk jelent�ségét. A fának azért van
szüksége gyümölcsoltásra, hogy jó
gyümölcsöt teremjen. Az üdvösség
történetében a Szent Sz�z igazi gyü-
mölcsoltó. Abba a vad cserjébe, az
emberi nem törzsébe szavával beol-
totta az isteni sarjadék nemes oltvá-
nyát, és a természetb�l szentséget, a
b�nb�l kegyelmet hozott létre.

„Ezért az Úr maga ad majd nektek
jelet. Íme, a sz�z fogan, és fiút szül, s ne-
vét Emmánuelnek fogja hívni.” (Izajás 7,14) 

A megváltás m�vének kezdete, az
angyali üdvözlet ünnepe ez a nap.
Mária megértette Isten akaratát, és
igent mondott a Szentlélekt�l való fo-
ganásra. Mária IGEN-je meger�sít
mindannyiunkat abban, hogy bátran
válaszoljunk Isten akaratára, tegyük
meg, amit Isten kér t�lünk.

- BK -

„Zengjed nyelv, a sz�zi méhnek

angyali dicséretét,

melybe szállva ég királya

formát öltött, emberét,

és megszülte férfi nélkül

Sz�zanyánk a gyermekét.

Mennyországnak

küldötteként

Gábor angyal lejöve:

…..

Legyen nekem igéd szerint,

mondja Sz�z az angyalnak,

engedelmes lánya vagyok

a felséges parancsnak,

s méhe sz�zen helyet adott

az isteni magzatnak”

Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére

(részlet)
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XXIII. János pápa nagy álma
volt a keresztények egységének
megvalósítása. � hívta össze a II.
Vatikáni Zsinatot azzal a ki nem
mondott céllal, hogy megvalósítsa
a keresztények egységét, de leg-
alább el�mozdítsa azt. � fogalmazta
meg el�ször, hogy „több az, ami
bennünket, keresztényeket összeköt,
mint ami elválaszt”. Nem politikus,
nem valami keresztény irányzatú
vezet�, hanem maga XXIII. János
pápa mondta ki el�ször ezt a - szin-
te szállóigévé lett - igazságot: Több
az, ami bennünket, keresztényeket
összeköt, mint ami elválaszt.

Ha van valami, ami világosan bi-
zonyítja szavai igazát, az a húsvét
megünneplése. El�ször is azt kell
megállapítanunk, hogy a kereszté-
nyek egységesen vallják Jézus
Krisztus feltámadását. Ebben nincs
különbség katolikus, ortodox, re-

Keresztények húsvétja
(Az ökumené kapcsán)

formátus, evangélikus vagy baptista között.
Minden keresztény egyformán vallja, hogy Jé-
zus Krisztus feltámadása az � legnagyobb cso-
dája, istenségének bizonyítéka. Természetfe-
letti jelenség, amit a szerencsés tanúk láthattak
is, mert megjelent el�ttük.

Továbbá, minden keresztény irányzat meg-
ünnepli ezt a nagy eseményt. A katolikus apos-
toli egyház az �si szertartással: a szertartás alatt
a Szentírásból felidézi az üdvtörténet legna-
gyobb eseményeit a világ teremtését�l az egyip-
tomi rabságból való szabaduláson keresztül Jé-
zus Krisztus feltámadásáig. Szívesen keresztel
ezen az éjszakai virrasztáson, hogy a megke-
reszteltek jelenítsék meg Jézus Krisztus új élet-
re történ� feltámadását. Megújítja a hívekkel a
keresztségi fogadalmat, majd feltámadási kör-
menetet tart: kivonul az utcára, örvendezve,
alleluját énekelve megmutatja országnak-vi-
lágnak a kenyér színe alatt Krisztust.

Húsvétkor minden keresztény irányzat ün-
nepi istentiszteletet tart. Mindenki örül, és eb-
ben a keresztények egyek. Az viszont sajnála-
tos, hogy az ünneplésben már nem vagyunk
egyek, de az ünneplés mégis összeköt.

Ami elválaszt bennünket, az nem a húsvét
ünneplése, hanem a nem megünneplése. Akik
kívül maradnak az igazság ünneplésén, kívül
maradnak Krisztus követ�inek táborán is.
Azoktól elválaszt bennünket a hitetlenség sza-
kadéka.

Ezért, aki Krisztus híve, ünnepeljen Jézus
feltámadásának emléknapján! Feltámadt Krisz-
tus! Alleluja.

Czakó István
ny. pápai prelátus
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Húsvét 2. vasárnapja az Isteni Irgalmasság
vasárnapja. II. János Pál pápa nevéhez f�z�dik
ezen ünnep megtartása.

A Szentatya szentté avatta Boldog Fauszti-
na n�vért, és 2005. május 5-én kelt dekrétu-
mában úgy rendelkezett, hogy Húsvét 2. va-
sárnapját az Isteni Irgalmasság vasárnapjá-
nak szenteli.

A Szentírást olvasva többször találkozunk
az Irgalmasság Istenével. Az Ószövetségben:
Zsolt 4,2. 6,3. 9,14 „Könyörülj rajtam” kérések, a
zsoltáros szerint a 107,1-ben „Áldjátok az Urat,
mert jó, mert irgalma örökkévaló.”

A b�nök fölött gy�z Isten irgalmassága. Azt
szeretné, hogy a gonosz megtérjen.” Térjen
vissza az Úrhoz, aki megkönyörül rajta, és Is-
tenünkhöz, mert � nagylelk� a megbocsátás-
ban!” /Iz 55,7/

Természetesen az Újszövetségben is sok he-
lyen olvashatunk az irgalmasság túláradásáról,
megnevezésér�l. „Áldott legyen Isten, a mi
Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja
és minden vigasztalás Istene.” /2Kor 3/, de a négy
evangélistánál is többször találkozunk Isten ir-
galmával.

Hozzám, személyes érzéseimhez legköze-
lebb a b�nbocsátó Isten irgalmassága áll. A b�nt
beismerni oly nehéz, és bocsánatot kérni is.
Könnyek nélkül - egyre többször - ezt nem is
tudom megtenni, mert azt a szeret� Istent bán-
tom meg, aki értem is adta életét.

Mindannyian tudjuk, hogy megbocsájtani azt
lehet, amire a bocsánatot kérjük. Isten a b�nt ir-
galmas szeretetével bocsájtja meg, hiszen min-
dig és mindenkit szeret. Ezért arra kell töreked-
nünk, hogy minél ritkábban bántsuk meg �t.

Emberként mégis oly sokszor
elesünk, bár szól a bels� hang, a
tettet mégis halogatjuk. Menjünk
és kérjünk bocsánatot Istent�l! Pap-
jaink, lelki vezet�ink fáradságot
nem ismerve készek a b�nök felol-
dozására.

Az Isten irgalma így hatja át lel-
künket, ezért kérjük, hogy fölszen-
telt papjainkra is különös „gondot”
fordítson. Árassza rájuk kegyelmét,
irgalmát és minden szeretetét.

Belles Istvánné - Bánréve

Isteni Irgalmasság vasárnapja

II.János Pál pápa imája
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Május elsején Mun-
kás Szent Józsefet ün-
nepli az egyház, Jé-
zus nevel�apját, aki
ácsként élte minden-
napjait.

A Szentírás nem
jegyzett fel sokat
Szent Józsefr�l, de az
a kevés is fényesen
mutatja, hogy Isten-
nek h� és bölcs szol-
gája volt, aki fenntar-
tás nélkül hajolt meg
minden isteni parancs
el�tt, és tökéletes h�-
séggel gondoskodott
családjáról, Máriáról
és Jézusról.

Szent József Dávid
király házából szár-
mazott, és a galileai
Názáretben lakott.
Foglakozására nézve
ács volt, és jegyben
járt az ugyancsak Dá-
vid véréb�l való Má-
riával. Ett�l az id�t�l
kezdve élete elvá-
laszthatatlan volt a rá-
bízott Szent Sz�z éle-
tével.

A rómaiak által elrendelt népszámlálás Józsefet Dá-
vid király �si fészkébe, a júdeai Betlehembe szólítot-
ta. Elkísérte �t szent hitvese, Mária is. Ott aztán meg-
történt az üdvtörténet nagy eseménye: megszületetett az
Úr Jézus.

Szent Józsefet az Isten azzal a nagy kegyelemmel tün-
tette ki, hogy Sz�z Mária mellett � lehetett az Üdvözí-

Munkás Szent József ünnepén

Reni Guidó: Szent József
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Szent József, te példát adtál arra, hogy a Gondviselés által kijelölt minden
helyzetben Istennek tetsz� módon töltsük be élethivatásunkat. Mint ifjú az ön-
fegyelmezésre, mint hitves az önfeláldozásra, mint kenyérkeres� a tieidr�l való
gondoskodásra tanítottál.

Kérünk, imádságos közbenjárásoddal légy pártfogónk és közbenjárónk. Esz-
közöld ki számunkra az Úr akaratában való megnyugvást, hogy zúgolódás nél-
kül t�rjük a szükséget, és elbizakodottság nélkül a b�séget. Imádkozz érettünk,
hogy sohase veszítsük el türelmünket és kedvünket az élethez. Segíts, hogy min-
dig elvégezzük kötelességünket, és Isten akarata szerint éljünk úgy és addig,
ahogyan és ameddig � akarja.

Végül arra kérünk, eszközöld ki  számunkra a jó halál kegyelmét. A te szí-
ved Jézus jelenlétében dobbant utolsót, és Sz�z Mária bánatos tekintete kísérte
utolsó sóhajtásodat. Esd ki az Úrnál, hogy legyen id�nk és alkalmunk halálunk
el�tt b�neinkt�l megtisztulni, hogy szent útravalóul az Úr Jézus szentségei
meger�sítsék lelkünket. Ámen.

t� els� imádója és istápolója. Tanúja le-
hetett az angyali seregek énekének, lát-
ta a pásztorok hódolatát a jászol el�tt,
részt vett a kis Jézus bemutatásán a
templomban. H� és okos szolga mód-
jára gondoskodott a Szent Család éle-
tér�l.

Álmában, az angyali sugallatnak
szót fogadva, Egyiptomba menekül-
tek, majd a veszély elmúltával - enge-
delmeskedve az angyal parancsának
- visszatértek a galileai Názáretbe. 
A szül�k innen évente elmentek Jeru-
zsálembe, a szent városba.

Amikor Jézus 12 éves lett, elvitték
�t is magukkal, és ekkor történt a gyer-
mek elvesztése. A keresés három nap-
ja Szent József számára nagy szenve-
dés volt, és Jézus megtalálása neki is
a legnagyobb örömet jelentette. 

A visszatérés után az Isten Fia nem-

csak édesanyjának, hanem neki, a csa-
lád fejének is szeretettel engedelmes-
kedett.

Íme, mindössze ennyi, amit biztosan
tudunk Szent Józsefr�l. Nagyon való-
szín�, hogy Jézus nyilvános fellépése
el�tt halt meg, és a legkívánatosabb
halállal: az Isten Fiának, és Jézus any-
jának karjai között.

Mint annyi más, az � tisztelete is
évszázadokra háttérbe szorult. A 11.
század óta viszont tisztelete egyre több
formát ölt. IX. Piusz pápa 1870-ben
Szent Péterrel együtt az egyetemes ka-
tolikus egyház véd�szentjévé nyilvá-
nította.

Május elsején, a munka ünnepén mi,
katolikusok, Munkás Szent Józsefre,
a munkások véd�szentjére emléke-
zünk. Kérjük közbenjárását életünkre,
munkánkra az alábbi ima által:

Béres László
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Útravaló
Uram, nem én választottalak,

Hiszen ismered jól az álmomat.
De hívtál, s most itt vagyok,

Érdemtelen apostolod.
Te ismered minden vágyamat,

A zenét, a pénzt, a bálokat.
Érted mégis mindent otthagyok,
Mert t�led egészen mást kapok.

Nem lesz többé zene, és nem lesz többé álom.
S lehet, hogy nem szól többé gitárom,

Ám egy húron pendülni Veled,
Nekem minden dallamnál ékesebb.

Ugyan nem ígérsz kincset, pénzeszsákot,
De ígérsz hitet, s valóságot:
Idelenn az édes keresztet,

S végül az örök életet.
Gégény István

A keresztfa
Názáretben együtt volt

néhány kisfiú, közöttük volt
a gyermek Jézus is. Arról
beszélgettek, hogy ha majd
feln�nek és hivatást vá-
lasztanak, mik szeretnének
lenni. Az egyik így szólt:

- Aranym�ves szeretnék
lenni, és pompás koronát,
meg mindenféle arany hol-
mikat készítenék királyok-
nak. Egy másik józanul ezt
mondta:

- Én pásztor szeretnék
lenni, mindennap a szabad
ég alatt legeltetném a juho-
kat, és amikor vihar köze-
ledik, biztonságos istállóba
vezetném �ket.

A harmadik katona akart
lenni, vadállatok ellen har-
colni és fényes fegyverzetet
hordozni.

A negyedik kertész sze-
retett volna lenni:

- Az egész földet illatos
rózsákkal, liliomokkal és
színes virágokkal akarom
beültetni, hogy mindenütt
jó illat legyen.

Hivatások vasárnapján

Az ötödik halász akart lenni, a tengeren hajóz-
ni és mindennap hálót vetni. Csak egy gyermek
hallgatott: Jézus. Mindnyájan ostromolni kezdték:

- Mondd el nekünk, te mi szeretnél lenni?
- Nem mondhatom el nektek - mondta. De tár-

sai er�sködtek, hogy majdani hivatásáról adjon va-
lamilyen jelet nekik. Végül ezt mondta:

- Mindnyájatok hivatásából lesz valami az
enyémben: aranym�ves leszek, és a bölcsesség
aranyát fogom kovácsolni. Pásztor leszek, és meg-
keresem az eltévedt juhokat. Katona leszek, és
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Összeállította: szé

Ima papjainkért
Jézus Krisztus, isteni Üdvözít�nk, aki szent Egyházunk minden javát és

baját papjainkra bíztad, neked ajánlom fel szívem legmélyebb áhítatával lel-
kiatyámnak és minden lelkipásztornak apostoli munkáját. Töltsd el mind-
nyájukat egyre növekv� életszentséggel! Add, hogy telve legyenek szeretet-
tel irántad, és a rájuk bízott lelkeket biztosan elvezessék tehozzád!

Legszeret�bb szív� Jézus, áldd meg munkásságukat és áldozataikat! Áldd
meg szavaikat, amelyeket az oltárnál és a gyóntatószékben, az iskolában, vagy
a betegek ágyánál mondanak! Óvd és oltalmazd �ket minden bels� és kül-
s� veszedelemt�l!

Isteni Üdvözít�nk, adj Egyházadnak igazi szent papokat! Vezess sok jó gyer-
meket és ifjút a papi és szerzetesi életre! Segítsd meg és szenteld meg
mindazokat, akik a papságra készülnek, és az elhunyt papok lelkének add
meg az örök nyugalmat!

Nekem pedig adj igaz hitet és alázatos engedelmességet, hogy lelki-
atyámban mindig Isten helyettesét lássam, és irányítását készségesen kö-
vessem! Amen.

harcolni fogok a világ minden gonosz-
sága ellen.  Kertészként magokat fo-
gok a földbe vetni. Olyan szeretnék
lenni, mint egy széles folyó, hogy meg-
itathassak minden teremtményt.

Elcsodálkoztak mindezen a fiúk. Az
egyik meg is kérdezte:

- Honnan fogod majd azt a sok vi-
zet venni? � így válaszolt:

- Az a víz, az él� Ige lesz, ami meg-
teremtette az eget és a földet.

Amikor Jézus szavaitól minden fiú
elkomolyodott és gondolkodóba esett,
így szólt hozzájuk:

- Kövessetek engem az erd�be. Ott
megmutatom nektek azt a fát, amely-
b�l majd trónusomat fogják készíteni.

A mez�kön és dombokon át az er-
d�be vezetette �ket. Ott egy különös
fajtájú fa állt, amilyet a fiúk még so-
hasem láttak. A gyermek Jézus felvett
egy hegyes követ, és a kéregbe egy ki-
csiny kereszt jelét karcolta bele.

- Ez a fa lesz egykor a trónusom, és
róla tekintek majd le Jeruzsálemre.

- Amikor így beszélt, leült egy fa
lábához, és jelezte a fiúknak, hogy
hagyják most egyedül. Barátai csen-
desen hazafelé mentek, és így beszél-
tek egymás közt:

- Olyan furcsa, amit mondott, és
mégis, mintha minden szavában igaz-
ság lenne.

Jakob Streit 
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A hit számomra els�sorban olyan aján-
dék, amit a Jó Istennek köszönhetek! A
gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Kis
Szent Terézhez hasonlóan én sem mondha-
tok mást, csak azt, hogy minden kegyelem.

Akik ismernek engem, tudhatják, hogy
középiskolás éveim alatt lettem gyakorló
kereszténnyé. 15 évesen éltem át els� ta-
lálkozásaimat az egyházzal és az Úr Jézus
Krisztussal. A következ� négy év igen in-
tenzív volt számomra: állandó igazság- és
Isten-keresés; az egyház hitéletének és
szertartásainak mélyebb megismerése;
eközben más felekezet�ek, más vallásúak
felé megmutatkozó érdekl�dés jellemezték
ezt az id�szakot. A hív� emberek - akiket
közelebbr�l megismerhettem - közvetve
vagy közvetlenül hozzájárultak hitem, lel-
kiségem fejl�déséhez. 17 évesen lettem
els�áldozó és 19 évesen bérmálkoztam.

A Jó Isten különös kegyelmének tartom,
hogy ébresztgette bennem a papi hivatás
gondolatát. Egy ideig nem tudtam ponto-
san, hogy mitév� legyek. Id�nként kértem
Istent: tudassa velem félreérthetetlen mó-
don, ha a papi életre hív. Többször kaptam
meger�sítést a Szentírásból. Id�vel már
olyannyira kedvet éreztem a papság iránt,
hogy másként nem tudtam volna maga-
mat elképzelni. Így jött tehát a válaszom:
egy határozott „igen” Isten hívó szavára.

A szeminárium kapuját 100 %-os hiva-
tástudattal léptem át. Voltak persze kérdé-
seim, mint pl. hogyan fogok megbirkózni
a tananyaggal, amikor nem egy er�s egy-
házi gimnáziumból, hanem csupán egy ze-
nei szakközépb�l érkezem, és mindössze

három éve tanulom rendszeresen a hittant?
Hogyan fogok megbirkózni a prédikációs
gyakorlatokkal, amikor oly nehéz mások
el�tt megnyílnom, egy közösség el�tt be-
szédet tartani?

Egyben er�sen hittem és reméltem: a Jó
Isten idehívott, ezért itt számíthatok a se-
gítségére, és a tanulmányok befejeztével
felszentelt pap leszek!

Tagadhatatlan, hogy kispap éveim lel-
kiségét a tanultak mellett mélyen érintet-
te a katolikus karizmatikus megújulás. Ez-
zel a lelkiségi mozgalommal a szeminári-
umba történ� belépés nyarán ismerkedtem
meg. Mindössze három-négy évig voltam
a Hét Láng Közösség tagja, de az ott kapott
élmények olyan er�sen érintettek, hogy
máig boldog örömmel hordozom szívem-
ben. Biztos, hogy ez a lelkiség kispap éve-
im alatt és papi szolgálatomban is sokat se-
gített az Istennel való kapcsolatom komo-
lyan vételében (törékeny cserépedényben
�rizzük), katolikus hitem �szinte kifejezé-
sében, és a lelki küzdelmek idején is.

Papként hálát adok Istennek a hitért,
ezért az elmét és szívet formáló láthatatlan,
megfoghatatlan er�ért, amely az emberi
élet értelmét és minden szépségét magában
hordozza! Köszönöm Istennek, hogy ilyen
nagy ajándéknak lehetek boldog birtoko-
sa, papi életemmel és szolgálatommal pe-
dig közvetít�je!

A feltámadt Krisztust és az örök életet
boldogan valló hittel kívánok minden ked-
ves olvasónak kegyelemteljes húsvéti ün-
nepeket! Árvai Zoltán

vizsolyi plébános 

Mit jelent számomra a hit? 

Vallomások a Hit éve kapcsán
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A jó földbe vetett mag gyorsan nö-
vekedik, és b� termést hoz. Valahol a
hit is egyfajta élet, mely növekedik
bennünk, különösen, ha szeret� csa-
ládban, közös imádságban teljesedik
ki. Velem ez történt, és istenhitem
egész életemnek meghatározója lett.

Már kicsi koromtól kezdve tud-
tam, hogy Valakihez szólok, Valaki-
vel kapcsolatba lépek, és ez a Valaki
nagyon szeret engem.

Esténként a Sz�zanya szobor el�tt
mondtuk a rózsaf�zért édesapánkért,
aki ugyan nem tért haza a frontról,
mégis az Istenanya oltalma alatt át-
vészeltük a háborút. Mint kicsi gyer-
mek, nem tudtam felfogni, miért nem
hallgatta meg kérésünket a Jóisten.
Ezért csalódottságomban estér�l es-
tére ímmel-ámmal mondtam az imát,
és ágyamban sírva aludtam el.

A baj nem jár egyedül. Édesanyám
súlyos fekv� beteg lett, és kórházba
akarta küldeni az orvos. Nagyon kér-
tem a doktort, kezelje itthon az édes-
anyámat, és mi ágynyugalmat bizto-
sítunk neki.

Így is történt. Amit csak el tudtam
végezni, mindent megtettem érte,
csak el ne vigyék itthonról. Biztos
voltam, hogy föntr�l segítséget ka-

pok. A sok ima és kistestvérem se-
gítségével korunkat meghazudtoló ki-
hívásoknak tudtunk eleget tenni. Én
9 éves voltam, az öcsém pedig 6.

Édesanyám felgyógyult 6 hét után,
újra a régi egészségének örvendett.
Bennem pedig visszatért a hála, a sze-
retet és a hit a Sz�zanya és Jézus
iránt.

Zenei tanulmányaim végett 11 éve-
sen elszakadtam a családtól, s roko-
noknál laktam Miskolcon. Azt hi-
szem, hogy korai volt az elszakadás,
mert nagy szükségét éreztem az anyai
szeretetnek. Magányos lettem, és nem
tudtam semminek sem örülni, ami a
tanulás rovására ment.

Gyakran fordul el�, hogy utunk
emberszíveken át vezet Jézus és Má-
ria szívéhez. Velem is így történt,
mert szentgyónás közben elmondtam
szomorú sorsomat hitoktatómnak, aki
ett�l kezdve lelki vezet�m lett. 

Türelmes volt hozzám, megérez-
tem atyai szeretetét, és minden taná-
csát követtem. Buzgón jártam a szent-
misékre és szentáldozáshoz járultam.
Jézus és a Sz�zanya, valamint a szen-
tek életét tartalmazó olvasmányokat
adott kezembe. Árpád atya szeret�,
jóságos iránymutatásával újra a „régi”

Jézus és Sz�z Mária kezét fogva a hit útján
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lettem, és sikeresen végeztem a ta-
nulmányaimat is.

A pályaválasztás minden fiatalnak
gondot jelent. A sok lehet�ség engem
is elbizonytalanított, ezért kértem a
Sz�zanyát, ne én válasszak, hanem
�! Hittel és bizalommal rábíztam sor-
somat.

Rövid id�n belül értesítést kaptunk,
hogy az újonnan megnyílt szerencsi
óvón�képz�be felvételizhetek, ami si-
került, és három év múlva képesített
óvón� lettem. Számomra a pedagógiai
munka sikernek számított, mivel édes-
apám tanító volt, és én is éreztem rá-
termettséget a nevelésre.

A kicsiket nagyon szerettem. Bol-
dog munkás éveket tudhatok magam
mögött, mert mindig megtaláltam az
Urat a gyermekek szemében, vidám,
önfeledt játékukban, ártatlanságuk-
ban. Soha nem fáradtam el a mesé-
lésben, a bábozásban, az éneklésben.
Úgy hiszem, hogy a gyermeknevelés
és az oktatás számomra küldetés volt.

Szekszárdon 1980-2000-ig dol-
goztam, ahol 1990. szeptember 1-t�l
változás történt. Engedélyezték
ugyanis a hitoktatást, ha azt a szül�
írásban kérte. Az els� évben százan,
majd a másodikban kétszer annyian
jelentkeztek hitoktatásra, így a szül�k
kérésére be kellett indítani a katolikus
óvodát.

Végre eljött életemben a várva várt
esemény! Jézusról, életér�l, Sz�z Má-

riáról, Szent Józsefr�l tanultak a gyer-
mekek. Közös imákkal, szent éne-
kekkel vettünk részt a vasárnapi di-
ákmiséken, ahol megtelt a templom
csillogó szem� gyermektömeggel és
a szül�kkel. Érdemes volt imádkoz-
ni, és kérni a Sz�zanya közbenjárását
a hitélet újrakezdéséhez.

2000-ben tértem vissza Kazinc-
barcikára, ahol a hithirdetést a kórházi
betegek között folytathattam. Az új
pályakezdés rendkívül nehéznek bi-
zonyult, mert az elmúlt 45 év során
elhagyták hitüket az emberek. Szá-
mukra Isten létezése már csak a múl-
té. Elbizonytalanodtam, és azt hit-
tem, hogy ez ebben a városban egy
ideig így is marad.

A kudarcok ellenére olyan hitet,
er�t és munkatársakat kaptam, akik-
kel elindult a holtpontról, a közöm-
bösségb�l az újraéled� hit. 

Jelenleg számtalan megtérés tör-
ténik. Sokan 30-40 év után kérik a
feloldozást, és a betegek kenetéhez já-
rulnak. Örömhír mindnyájunk szá-
mára, hogy február 1-t�l Virágh Sán-
dor református lelkész úr f�állásban
kezdi el a betegek lelki gondozását a
városi kórházban.

Kérem a kedves testvéreket, imád-
kozzanak a súlyos betegek megtéré-
séért, hogy az utolsó lehet�séget fel-
használva, mindnyájan eljussanak az
örök hazába.

Mizsei Sándorné
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A közelmúltban úgy alakult, hogy egy
kis id�t szül�falumban tölthettem. A régi
házunkhoz könny� volt hazatalálni, hisz
irányt�ként szolgált a templomtorony és
a kútnál integet� jegenyefa. Mára csak a
templomtorony maradt, mivel a szegény,
öreg jegenye nem illett bele a megál-
modott új környezetbe. A virágokkal,
fákkal és bokrokkal pompázó barátsá-
gos otthonunk helyén most minden
igényt kielégít� modern ház ékeskedik.
Valakinek az otthona.

A templom küls�leg nem változott,
de a folyton várakozó csendt�l olyan
magányosnak t�nt, mint távoli harangszó
az esti szürkületben. 

A jól ismert templomkert nem volt
elhanyagolt, de nekem a madarak éne-
két�l is jobban hiányzott bel�le az élet,
a gyerekzsivaj. Más kedvenc játszóhelyet
találtak a gyerekek maguknak. 

A templom el�tt elhaladó ismeretle-
nek már nem vetettek keresztet, a férfi-
ak sem vették le kalapjukat. A mindig tárt
kapukkal váró plébánia bezárva, nem
lakja senki. A római katolikusoknak
- Imre atya halála óta - nincs „saját”
papjuk.

Sok idegen költözött a faluba, felépí-
tették modern, nagy házaikat, és élik sa-
ját kis életüket. Akik még emlékeznek a
régi id�kre, csak szomorúan sóhajtanak

és bevallják, hogy sajnos minden meg-
változott. Kijárnak a temet�be, ahol sze-
retteik sírjánál �k is gyakran visszate-
kintenek.

Rádöbbentem, hogy a múlt emlékeit
már csak a szívemben kereshetem. A
templom is zárva volt. Olyan jó lett vol-
na beülni az öreg, recseg� padba, letér-
depelni az agyonhasznált térdepl�re, és
megköszönni Istennek, hogy � nem vál-
tozott. Minden gyarlóságunk ellenére,
életünk végéig meg tud maradni szere-
t� és megbocsátó Atyánknak. Jó lett vol-
na újra érezni a tömjénfüst, a gyertyák és
az oltárt díszít� virágok mennyországféle
hangulatot idéz� bódító illatát.

Hol vannak már azok a régi vasárna-
pok, amikor az els� harangszó kondulá-
sára nagyapával indulhattam a szentmi-
sére! Kérges kezének szorításából csak
a templom ajtóban sikerült kihúzni a ke-
zem, de ott még a fülembe súgta: - Az-
tán semmi beszélgetés!

Els� szentáldozásunkat követ�en már
sokkal komolyabbak voltunk. Egyéb-
ként is, magával ragadott az egyszer�
falusi emberek áhítata. Olyan szívb�l
imádkozni és énekelni még sehol sem
hallottam! Igaz, a prédikációkat mi, gye-
rekek, egy kicsit lerövidítettük volna, de
gondoltuk, hogy a feln�ttek miatt muszáj
szegény Imre atyának sokat beszélnie.

HITÜNK SZENT TITKA
„A hit életünket végigkísér� társa, mely képessé tesz arra, hogy 

mindig új módon csodálkozzunk rá arra, mit tett értünk Isten.”
(XVI. Benedek pápa)
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Legmaradandóbb emlékem a szent-
áldozáshoz f�z�dik. Megértettük, hogy
csak tiszta lélekkel áldozhatunk, ezért
minden els�pénteken elvégeztük a szent-
gyónásunkat. Teljes szívvel hittük, hogy
az Oltáriszentség magunkhoz vétele éle-
tünk legszebb pillanata, melyet méltó-
képpen kell fogadnunk. 

Már az Úr imájával kezdetét veszi az
utolsó vacsorára való felkészülés, s az
apostolokhoz hasonlóan mi is ezen ve-
szünk részt minden szentmisében.

A Miatyánk, a „szentáldozás asztali
imája” - tanította Imre atya. Az egymás
iránti szeretet tudatos felindítása a meg-
bocsátás, majd a legnagyobb kérés: „Is-
ten báránya, adj nekünk békét”- arra van
a legnagyobb szükségünk, miel�tt a min-
ket szeret� és értünk meghalt Jézus a
lelkünkbe költözik.

Nekünk, gyerekeknek, mindig el�l
kellett ülni a templomban, hogy szem
el�tt legyünk, így el�ször mi áldozhat-
tunk. Szép sorban letérdepeltünk az ol-
tár lépcs�jére, és hódolattal, imádattal
vártuk, hogy Imre atya odaérjen, és nyel-
vünkre helyezze a csodát, az élet Ke-
nyerét, HITÜNK SZENT TITKÁT.

Lelki szemeimmel ma is látom a ke-
mény munkában megfáradt emberek
imára kulcsolt kezét. Az arcokat, ame-
lyek Krisztus testét magukhoz véve,
megváltoztak. Jézus szíve dobogását
érezve, szétáradt bennük is az új er�t
adó nyugalom és lelki béke, amely még
arcuk fárad red�it is képes volt kivasal-
ni. Mindezt az igaz hit ereje táplálta.

Az áldozás utáni hálaadás, elcsende-
sedés arra szolgál, hogy Jézussal a szí-
vünkben elmondjuk neki mindazt, amit

szeretnénk, és meghalljuk azt is, amit
Jézus akar mondani nekünk.

Bevallom, nekem nagyon hiányzik a
katolikus egyház tradíciójában örökölt
áldozási forma, mely szerint a legmél-
tóságosabb Oltáriszentséget térdepelve
és nyelvünkre fogadjuk, miközben az
áldoztató pap minden mozdulata segíti a
szentség védelmét.

Én úgy tapasztalom, hogy a hódolat-
tal teli imádat az Oltáriszentség el�tt
egyre inkább elt�n�ben van. Sok áldo-
zóból hiányzik az összeszedettség, a bel-
s� csend, amely Isten lélekben való je-
lenlétét mutatja.

Az utóbbi évtizedekben a szentáldo-
zási fegyelem megváltozását el�segítet-
te számos országban - az 1986-tól szent-
székileg jóváhagyott püspöki engedély
alapján Magyarországon is - a kézben ál-
dozás elterjedésének modern gyakorla-
ta. A kézben áldozást többen azzal az ál-
lítással igazolják, hogy jobban tükrözi
az �segyház gyakorlatát, az evangélium
szellemét. Sajnos sokan még indokolni
sem tudják, hogy miért.

Bármilyenek is legyenek az érvek,
nem lehet nem észrevenni, hogy a kéz-
ben áldozás hozzájárult a szent Eucha-
risztia iránti tiszteletteljes magatartás fo-
kozatos gyengüléséhez. Mára természe-
tessé vált a kézben áldozás lehet�sége,
ám sokan nem ismerik annak helyes és
ajánlott módját.

A kézben áldozás során - amikor a
pap a Legszentebb Oltáriszentséget az
áldozó tenyerébe helyezi - voltaképpen a
szentáldozáshoz járuló saját magát ál-
doztatja meg. A szent ostyát fogadó ke-
zek - f�leg a gyerekeknél - nagyon gyak-
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ran nem tiszták, így az ostyára tapadó
aprócska morzsákat továbbhordják - tud-
tuk nélkül. A kézben áldozó elveszti a
Szentség méltó fogadtatásának örömét. 

Van, aki élete legszebb pillanatát úgy
éli át, hogy az Oltáriszentséget épp a ka-
nyarban - a paptól elmen�ben - menet
közben veszi magához. Még az is el�-
fordul, hogy leejti azt.

Mi err�l a szentatyák véleménye?
Boldog II. János Pál 1980-as párizsi lá-
togatásakor a köztársasági elnök felesé-
gének a tévé nyilvánossága el�tt sem
adta kezébe az Oltáriszentséget, hanem
hagyományos módon áldoztatta meg. 

Benedek pápa következetesen példát
mutat az áldoztatás legméltóbb formá-
járól: szentmiséin csak térdelve és nyelv-
re áldoztatja a híveket.

A templomok modern építési stílusa,
a térdepl�k kiiktatása is arra ösztönzi a
híveket, hogy még átváltoztatás alatt is
álljanak.

Nem véletlenül énekeljük szentség-
imádáskor: „Térdet, fejet hajtok”- még-

is olyan nehezen hajlik a térdünk az Ol-
táriszentség imádására.

Plébánosunk a Hit évében a szentség-
imádásokon való részvételre buzdított.
Fogadjuk nyitott szívvel a kérését. Minél
többen látogassuk meg az Oltáriszent-
ségben lakozó Jézust! Ha rövid id�re is,
de boruljunk le el�tte, hisz � az egyetlen,
akit változatlanul megillet ez a tisztelet.

A ma embere hajlamos csak azt hin-
ni, amit lát és hall. Tegyük fel a kérdést
magunknak: elég er�s az Eucharisztiába
vetett hitem? Valóban komolyan hiszem,
hogy az átváltoztatott szentostya maga
Jézus? Be tudja tölteni ez a csodálatos
mennyei Kenyér a szívemet szeretettel és
örömmel?

Nagyon fontosnak érzem, hogy a 
titok és a hódolat iránti érzékünket újra
felélesszük. Fedezzük fel ismét hitünk-
nek csodálatos titkát, és a benne rejl�
er�t. A Hit évében nagyon sok katoli-
kus templomban a hívek áldozás után
együtt imádkozzák Loyolai Szent Ignác
imáját:

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!

Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára engem!

Krisztus kínszenvedése, er�síts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!

Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak t�led!

A gonosz ellenségt�l oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!

Add, hogy eljussak hozzád,
És szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön-örökké.

Amen.

Szerafi Éva
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DON BOSCO SZALÉZIAK 
100 éve Magyarországon 

1913 - 2013

DON BOSCO SZALÉZIAK 
100 éve Magyarországon 

1913 - 2013
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Szalézi centenárium Magyarországon

Kedves Olvasó!
A magyarországi sza-

léziak idén ünneplik lete-
lepedésük centenáriumát.
Ez alkalmat ad arra, hogy
kicsit jobban megismer-
tessük magunkat: életün-
ket és munkánkat.

A centenáriumi év le-
het�ség barátainknak,
hogy együtt ünnepeljenek
velünk, ismer�seinknek,
hogy barátainkká legye-
nek. Minden érdekl�d�-
nek pedig, hogy felfedez-
hesse a szalézi lelkiséget,
és csatlakozhasson hozzá.

A szaléziak a keresz-
tény katolikus egyház
egyik legnagyobb szerze-
tes családja. A rend a vi-
lág csaknem valamennyi
országában jelen van. 

Nemcsak férfi ága van, hanem n�i is, s�t elkötele-
zett világiakból álló mozgalma is. Most a férfi ág ju-
bileumát ünnepeljük.

A Don Bosco Szaléziak (Salesiani di Don Bosco, rö-
vidítve: SDB) 1913. november 6-án érkeztek haza,
Péliföldszentkeresztre. A rendet a torinói pap, Bosco
Szent János alapította és nevezte el Szalézi Szent Fe-
rencr�l, aki a jóság szentje volt.

Don Bosco egy gyermekkori álomban ismerte föl Jé-
zustól, a Jó Pásztortól kapott hivatását: menjen a fiúk
közé, és nevelje �ket szeretettel. Munkájában kiemelt
helye van az örömteli hitnek, a megélt vallásosságnak.
De tudta, hogy barátságra, képesítésre, szállásra is szük-
sége van a fiúknak. „Jó keresztények és becsületes ál-
lampolgárok” nevelése a szaléziak célja. Mindehhez el-
engedhetetlen a remény és a biztonság. Ezt adta a fia-
taloknak égi és földi értelemben egyaránt Don Bosco.

M�veit általában az „oratórium” szóval jellemezzük,
ami itt nem imaház és nem is zenem�, hanem a barát-
ság és a növekedés helye. Egy ház, amely befogad,
evangelizál, tanít az életre, ahol a fiatal rádöbben érté-
keire és kipróbálhatja magát.

Mi - mai magyarországi szaléziak - hálás szívvel
ünnepeljük a centenáriumot. A jubileum a múltba te-
kintésre ad els�ként alkalmat. Csak annak van jelene,
aki ismeri és becsüli a múltját. Csak akkor lesz ter-
més, ha er�s a gyökérzet. Lássuk meg az isteni szán-
dékkal együttm�köd� emberi akaratot: don Rua és don
Albera rendf�nökök atyai gondoskodását, Csernoch
hercegprímás befogadó szívét! Köszönjük meg az els�
magyar szaléziak és munkatársaik állhatatosságát!

A jubileumi múltba tekintés azonban a mának és a
jöv�nek is szól. Szeretettel hívok mindenkit: kapcso-
lódjon be az ünneplésbe, legyen részese örömünknek.

P. Ábrahám Béla SDB
tartományf�nök

Szalézi centenárium Magyarországon
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Don Bosco ereklyéje Magyarországon

Abból az alkalomból, hogy 2015-ben
Don Bosco születésének 200. évfordulóját
fogjuk ünnepelni, s a szalézi rendf�nök
ezzel akarta az egész világon újjáéleszte-
ni a szalézi karizmát, hogy új er�t merít-
senek az ereklye jelenlétéb�l mindazok,
akik a szegény, hátrányos helyzet� fiatal-
ságért dolgoznak, és megújítsák elkötele-
z�désüket Don Bosco mellett, a fiatalok pe-
dig meger�sítsék vágyukat az életszent-
ségre.

Don Bosco ereklyéjének zarándoklata jó
alkalom lesz, hogy ismét felelevenítsük
Don Bosco életét, ez pedig segít bennün-
ket utánozni hitét, szeretetét és buzgalmát,
hogy minden embert, de mindenekel�tt a
fiatalokat és a szegényeket elvezesse Is-
tenhez. A Szalézi Család világszerte imád-
kozik a koporsó el�tt, közösségben éli meg
hitét. Olyan szerzetes család, amely arra
vágyik, hogy megszentelje magát Don
Bosco példáját követve.

Don Bosco 200. születésnapjára készül�dve - a szalézi rendf�nök kezdeményezésére - Don
Bosco üvegkoporsójának másolata 2014-ig bejárja az egész világot, számos szalézi ház-
ba és intézménybe eljut. Hozzánk, Magyarországra 2013-ban érkezik, május 17-26-a kö-
zött üdvözölhetjük országunkban. Maga az urna pontos másolata annak az üvegkopor-
sónak, amelyben Bosco Szent János földi maradványai nyugszanak a torinói Sz�z Má-
ria, a Keresztények Segítsége-bazilikában.

Miért utazik a világ körül az ereklye?

Az urna zarándoklata 2009-ben kezd�-
dött Torinóban, és 2014 januárjában feje-
z�dik be. Ez id� alatt öt kontinens 130 or-
szágában fordul meg, ahol a szalézi kariz-
ma jelen van. Minden tartományban átla-
gosan 17 napot tölt, az év közben zajló
nagy liturgikus ünnepek alatt (húsvét, ka-

rácsony) pedig áll.
Az urna zarándoklatának els� szakasza

az olaszországi Lazio tartományban in-
dult, végül a rendf�nökségr�l Latin-Ame-
rikában folytatta útját: Chile, Argentína,
Uruguay, Paraguay és Brazília voltak els�
állomásai.

Mikor kezd�dött az urna zarándoklata?

Magát az urnát tartó építményt Gianpiero Zoncu építész tervezte
alumíniumból, bronzból és speciálisan edzett 8 mm vastag üveg-
b�l, melynek hossza 2,5 m, szélessége 0,90 m, magassága 1,45 m.

Egy lábazaton nyugszik, amely az urnával együtt 2,53 m hosszú,
1 m széles és 1,32 m magas. Összességében a becslések szerint a
súlya 530 kg.

A viasz alakot Garbolino szobrászm�vész készítette, az arcot
Cellini eredeti halotti maszkjáról mintázta, a ruhákért Anna Scag-
lia szalézi n�vér volt felel�s.

Hogyan néz ki az urna?
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Az ereklye átvétele: Muraszombat/Murska Sobota (Szlovénia) május 17. péntek 12.00 
Szombathely május 17. péntek 15.00 május 18. szombat 06.00 
Szombathely május 17. péntek 15.00 május 18. szombat 06.00 
Gy�r május 18. szombat 09.00 május 18. szombat 15.00 
Veszprém május 18. szombat 18.00 május 19. vasárnap 12.00 
Székesfehérvár május 19. vasárnap 13.00 május 19. vasárnap 20.00 
Pécs május 19. vasárnap 23.00 május 20. hétf� 13.00 
Péliföldszentkereszt május 20. hétf� 18.00 május 21. kedd 08.00 
Nyergesújfalu május 21. kedd 08.30 május 21. kedd 12.00 
Budapest – Bazilika május 21. kedd 15.00 május 21. kedd 22.00 
Fáklyás átvonulás 
Budapest-Óbuda május 21. kedd 23.30 május 22. szerda 12.00 
Balassagyarmat május 22. szerda 15.00 május 22. szerda 22.00 
Szolnok május 23. csütörtök 10.00 május 23. csütörtök 14.00 
Eger május 23. csütörtök 16.00 május 23. csütörtök 22.00 
Kazincbarcika május 24.ntek 10.00 május 25. szombat 08.00 
Nagymaros május 25. szombat 11.00 május 25. szombat 13.00 
Mogyoród május 25. szombat 15.00 május 25. szombat 18.00 
Kazincbarcika május 25. szombat 21.00 május 26. vasárnap 12.00 
Az ereklye átadása: Bánréve május 26. vasárnap 13.00 

Kazincbarcika május 24. péntek 10.00 május 25. szombat 08.00 

A Don Bosco ereklye tartózkodási id�pontjai Magyarországon 2013-ban

Kazincbarcika május 25. szombat 21.00 május 26. vasárnap 12.00 
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• 2013. január 26.
A jubileumi év megnyitása. Ünnepi szentmi-
se a Szent István-bazilikában. Ünnepi m�sor,
könyvbemutató és kiállítás a Budapesti Tör-
téneti Múzeum Barokk Csarnokában
• 2013. február 22.
Sándor István szalézi szerzetes emléknapja a
Terror Háza Múzeumban
• 2013. május 3.
Utolsókból lesznek az els�k – A szalézi csoda
kiállítás megnyitója az Óbudai Múzeumban
• 2013. május 5.
Mária-búcsú Péliföldszentkereszten
• 2013. május 17-26.
A rendalapító - Bosco Szent János - ereklyé-
je Magyarországon
• 2013. október 25-27.
Don Pascual Chávez Villanueva szalézi rend-
f�nök magyarországi látogatása

Programok fiataloknak
• 2013. február 15-17. és március 8-10.
Lelkinapok fiataloknak illetve serdül�knek
Péliföldszentkereszten
• 2013. július 16-20.
Országos ministránstábor Péliföldszentkeresz-
ten
• 2013. augusztus 1-7.
„Jövünk haza!” kerékpártúra a magyar-szlo-
vén határtól Péliföldszentkeresztig
• 2013. augusztus 14-18.
SZALIM Feszt a Balaton-parton
• 2013. december 7.
Don Bosco Gála az Óbudai Kulturális Központ
színháztermében

Jelesebb centenáriumi események
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Január 26-án – talán évtizedek óta
el�ször – kicsinek bizonyult a ka-
zincbarcikai vasútállomás: egy sze-
mélyvonat nem fért el a kiépített pe-
ronszakaszon. Kora reggel a Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium 550 diákja
és a Don Bosco Iskola 320 tanulója
indult a Szalézi Expresszel Buda-
pestre, ahol a szaléziak megtelepe-
désének 100. évfordulója alkalmából
kezd�d� centenáriumi nyitórendez-
vényen vett részt a 11 kocsiból álló
különvonat küldöttsége. A vonat meg-
állás nélkül 9.11-kor futott be - ez is
rendkívüli - a Nyugati pályaudvar
csarnokának legbels� vágányára, ahol
a Szalézi Ifjúsági Mozgalom kül-
döttsége és a Szalézi Szent Ferenc
Gimnázium 12.E osztálya dallal-tánc-
cal fogadta a különvonatot.

A fiatalok rendezett négyes sorok-
ban a Bajcsy-Zsilinszky úton vonul-

tak a Szent István-bazilika felé. A tér-
re érve a százéves jubileumot jelz�
100 piros, fehér és zöld léggömb
emelkedett a mindenségbe. 

A bazilikában kb. 3.000 f�s tömeg
zsúfolódott össze, amelynek többsé-
gét a meghívott vendégek, a szalézi
rendházakból érkez� résztvev�k és a
szalézi iskolák diákjai, tanárai ad-
ták. A szentmisét dr. Erd� Péter bí-
boros, esztergom-budapesti érsek ce-
lebrálta, amit a Duna Televízió ja-
nuár 27-én 11.00 órakor kezd�d�
m�sorában sugárzott. A szentmise
után a Szalézi Szent Ferenc Gimná-
zium diákjai a déli harangszót köve-
t�en dinamikus flashmobot mutattak
be a jelenlév�k és a téren tartózko-
dó turisták örömére: 520-an formál-
ták meg a téren piros, fehér és zöld
kartonjaikkal a szalézi centenáriumi
logót.

„Nagy Utazás” 
a szalézi centenáriumi év nyitóünnepségére
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A Ságvári Endre Gimnázium Ka-
zincbarcikán a 2011/2012. tanévt�l
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium né-
ven m�ködik. Már korábban is az
iskolában dolgoztam ének-zeneta-
nárként, és úgy érzem, nagyon jó
kapcsolatot alakítottam ki a kollé-
gákkal és a gyerekekkel egyaránt.
Az egyházi iskolává válással az Úr
új lehet�séget nyitott meg számom-

ra, hiszen a szalézi rend és az isko-
la vezetésének támogatásával, vala-
mint Csomós József református püs-
pök úr engedélyével az ének-zene
oktatása mellett elkezdhettem a re-
formátus hittan és az etika tanítását.

Iskolánkban a történelmi egyhá-
zak hittant tanító képvisel�i között
nagyon jó az együttm�ködés. Ezért
hálát adok Istennek, hiszen nekem

A performance után az osztályok –
tanáraik vezetésével – másfél órás
szabad programot bonyolíthattak le a
szomszédos Szabadság tér, a Parla-
ment vagy éppen az Andrássy út és a
Teréz körút megtekintésével, de a ba-
zilikában és a flashmob id�tartama
alatt tagjaikban felgyülemlett hideg
sok esetben megrövidítette ezt. 

Ezért aztán minden osztály hiány-
zó nélkül, pontosan érkezett a Nyu-
gati pályaudvarra a 13.55-kor induló
különvonat zöld szemaforjelzésére.
Békében, nyugalomban és örömmel
eltelve érkeztünk meg 16.46-kor a
barcikai állomásra, köszönet a MÁV-
Start szervez�inek.

A két iskola diákjainak és tanára-
inak egy csoportja busszal a Buda-
vári Palotába tartott, ahol a tarto-

mányf�nökség által rendezett cente-
náriumi nyitóünnepségen vettek
részt. A köszönt� beszédeket köve-
t�en mindkét iskola színvonalas m�-
sort adott a szalézi centenáriumi nyi-
tóünnepség tiszteletére, majd kés�
este érkeztek vissza Kazincbarciká-
ra. Köszönet mindenkinek, aki lé-
lekkel, igyekezettel, fegyelemmel
vett részt a szaléziak magyarorszá-
gi megtelepedésének centenáriumi
nyitóünnepségére rendezett „Nagy
Utazáson.”

Petróczi Gábor 
a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 

igazgatója

Élményeim a hitoktatásról 
a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban

A „Nagy Utazás”, a szentmise és
a flashmob képei a gimnázium
www.sagim.hu honlapján meg-
tekinthet�k.
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nagyon sokat segítenek, és a tapasztala-
tukra hagyatkozva minden akadályt le tu-
dok gy�zni. A római katolikus hittant And-
rásfalvy János és Vitális Gábor atyák, a
görög katolikust Dr. Janka Gábor parókus
úr, a reformátust pedig Kolumbán Gábor
nagytisztelet� úr és jómagam tanítjuk.

Az iskolánkban tanuló diákok számára
mind az etika, mind a hittan újdonságot
jelentett, hiszen ezek a tárgyak idáig nem
szerepeltek az intézmény tananyagában. 

A diákok egy része el�ször idegenked-
ve fogadta az új tantárgyat, de aztán hamar
megbarátkozott vele. Ett�l a tanévt�l pe-
dig már nem is jelentett problémát a hittan
megkedvelése, hiszen a mostani kezd�k
már tisztában voltak azzal, hogy egy egy-
házi iskolába iratkoztak be, míg a fels�bb
évesek annak idején egy önkormányzati
fenntartású iskolában kezdték meg a ta-
nulmányaikat.

Azt hiszem, hogy az etika és a hittan
nagyon különleges tantárgyak, hiszen nem
csak a tudás és az általános m�veltséghez
szükséges tények átadása a feladatuk, ha-
nem a lelkek ápolása, gondozása és szeb-
bé tétele. Feladatunk megmutatni, hogy
hitünk ápolása mennyire fontos a mai lel-
ketlen világban. Meg kell éreztetnünk a
diákokkal, hogy Jézus Krisztus fogja a ke-
zünket, és minden nehézségen átsegít ben-
nünket. Megment minket a lelketlen anya-
gias világ szorongattatásából.

Személyes tapasztalataim nagyon jók: a
tanulók kedvelik a hittant, szívesen láto-
gatják az órákat, és mindig érdekl�déssel

hallgatják a bibliai története-
ket, azok magyarázatát, és fi-
gyelemmel kísérik a hitünk-
kel kapcsolatos egyéb kérdé-
sek megvitatását is.

Iskolánkban az ökumeni-
kus gondolkodásnak egy szép
példáját tapasztalhatjuk meg,
hiszen a rend anyagi és lelki
támogatása nélkül nem is tud-
nám folytatni tanulmányaimat
a debreceni Református Hit-
tudományi Egyetem minor
szakán. Kiváló hív� embere-
ket és jól felkészült, szeretet-
re méltó pedagógusokat is-
merhettem meg azokban az
emberekben, akikkel együtt
végezzük a hitoktatás csodá-
latos szolgálatát.

Boros Géza
tanár, énekm�vész

Boros Géza tanár úr
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Így készült a flashmob - egy osztályf�nök feljegyzései

2013. január 10. csütörtök

Ma kaptunk tájékoztatót a centenáriumi ünnepség részleteir�l. Diákjaink egy flash-
mobbal fognak Budapesten fellépni. De hogy készül a flashmob? Amikor megkap-
tuk a szalézis emblémát beszámozott sorokra és kockákra osztva, mindez megold-
hatatlan feladatnak t�nt. Osztályom a tizenkettedik sor, 30 ember, piros, fehér és
zöld...hiszen mi csak huszonheten vagyunk!

2013. január 14. hétf�

Osztályf�nöki óra. Megpróbáljuk beosztani, hogy ki hol fog állni. Hogy csináljuk? Név-
sor szerint, vagy ki hová szeretne? Bence, egy talpraesett, magas fiú elvállalja, hogy
a sor elejére áll. Innen már gyorsan megy minden. Mindenkinek mondom a neve mel-
lé a számát és a színét. Csak remélni merem, hogy a próbán is emlékezni fognak rá!

2013. január 17. csütörtök

Kezdenek a részletek is kialakulni. Színes kartonokkal fogjuk megalkotni az emblé-
mát. Osztályonként „csomagolva” kapjuk, megfelel� sorrendbe állítva. De ha esni fog
az es�? Nem eshet! - halljuk a választ.

2013. január 21. hétf�

Az els� próba a tornateremben. Ötszázötven diákot szeretnénk beállítani egy alak-
zatba, de elég nehezen megy. Ki a „feje” és ki a „lába”? Kollégám, aki a mozgást irá-
nyítaná, egy zsámolyra állva vezényel. A helyzet kaotikusnak mondható. Már húsz
perce rendezzük a sorokat, de még mindig nem jó a beállás. Mintha szélmalomhar-
cot vívnánk, nem akar összeállni a kép. Egy óra megfeszített munka árán már min-
denki megtalálja a helyét. A mi sorunk persze rövidebb, kevesebben vagyunk. – „Ta-
nárn� is beáll?”- Persze, hogy beállok, itt a helyem az osztályom mellett. Adjuk a kar-
tonokat, mindenkinek a saját színét. Kiderül, hogy kevés a távolság, amelyet karton
nélkül beállítottunk! Kissé elbizonytalanodunk, de majd holnap folytatjuk!

2013. január 22. kedd

Újra próbálunk. Alig hiszünk a szemünknek, amikor a diákság pár perc alatt beáll a
tegnap hatvan percig alakított alakzatba! Kollégám a zsámolyról vezényel, míg egy
másik egy többfunkciós létra tetejér�l nézi, hogy összeáll-e a kép? Kartonokkal a ke-
zünkben figyeljük, mikor kell felemelni a kezünket, közben a Don Bosco himnuszt
énekeljük. Nem sikerül minden egyszerre: vagy halk az ének, vagy nem kerülnek egy
síkba a kartonok. De már bizakodóbbak vagyunk!
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2013. január 24. csütörtök

F�próbát tartunk a város f�terén. Hideg van és a kijelölt helyen hatalmas hókupacok.
Intézkedés telefonon, majd megérkezik egy kis hótoló. Lassan megtisztítja a teret és
beállhatunk. Már mindenki átfagyott, a kartonokat ládákban hozzuk, hogy ne ázza-
nak át. A hidegben ismét nehezebben megy a beállás, pedig a Városháza tetejér�l már
készül rólunk a felvétel. Az els� igazi el�adás, ahol már közönség is van. Bátortalan
az ének, a mozgás… Megismételve már jobban megy minden. Ott van bennünk a két-
ség: Budapesten els�re jól kell sikerülnie!

2013. január 26. szombat

Állunk a Szent István-bazilika el�tti téren. Mindenki izgatott. Még hidegebb van, mint
két nappal korábban Kazincbarcikán, és jóval nagyobb a közönség. Felnézünk a ku-
polára, ahol az operat�r a korláton átlépve hajol ki, hogy minket jobban lásson. Szé-
dít�! Kartonok a kézben, mindenki a helyén. Kollégám emeli a kezét… mi mind vele
együtt a magasba lendítjük a piros, fehér és zöld kartonjainkat. Nem érezzük a hi-
deget, csak arra figyelünk, hogy sikerüljön. S már nem csak ötszázötven kazincbar-
cikai szalézis vagyunk, hanem maga az él� embléma! Énekelünk, és szívünket me-
legség járja át. Együtt lendül a karunk és dobban a szívünk. Büszke szalézisok va-
gyunk! Sikerült!

Polonkainé Baksy Katalin tanár
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„Gutta cavat lapidem”
(Az es�csepp kivájja a követ)

„A Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozom, egy
logopédusnak segítek. Az ide járó gyerekekkel
szoktam foglalkozni, együtt tanulok és gyakor-
lok velük. Nagyon aranyosak és szorgalmasak,
annak ellenére, hogy beszédhibával vagy más
tanulási problémával küzdenek. Látszik rajtuk,
hogy szeretnének �k is jól tanulni, mint a töb-
biek. Nagyon szívesen segítek nekik ebben.” 

(Németh Brigitta)

„A templomban dolgozom, ruhaválogatást és
ruhaosztást végzek. Rengeteg adomány érkezik
minden héten, és a kiválogatott ruhák hamar
gazdára találnak. A közösségi munkával bele-
csöppentünk egyfajta segítségnyújtásba, amely-
lyel az embereknek örömet szerezhetünk. Fon-
tos ez a munka, mert megtapasztaljuk, hogy mi-
lyen érzés segíteni másokon, és milyen az, ami-
kor kötelezettségeink vannak.” 

(Laszák Mercédesz)

„Az Angyalkert Görög-
katolikus Óvodában
dolgozom, ahol az óvo-
da területének rendbe-
tételében segítünk. Fi-
zikai munkát végzünk,
mint például a lomb-
seprés, ablaktisztítás, ta-
karítás. A mentorunk az
óvoda gondnoka, aki
nagyon segít�kész, de
már nem fiatal, így egye-
dül nehezen tudna elvé-
gezni ennyi feladatot.
Azért választottam ezt a
munkát, mert ha az
óvodások – a leend� fi-
atalok – látják, hogy se-
gítünk nekik, feln�ttként
mások megsegítése ta-
lán természetes lesz szá-
mukra.” 

(Heged�s Edit)

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 9. osztályos diákjai 2012 szeptemberében kap-
csolódtak be az iskolai közösségi szolgálatba, amelynek teljesítése 2016-tól az érett-
ségi bizonyítvány kiadásának egyik feltétele lesz, és azóta töretlen lelkesedéssel dol-
goznak az általuk kiválasztott területeken. 

Amikor megkértem �ket, hogy röviden mutassák be a jószolgálati munkájukat, �szin-
te válaszokat kaptam. Jóles� érzés volt olvasni soraikat, amelyb�l látszik, hogy fe-
lel�sséggel végzik a rájuk bízott feladatokat, s hogy szívesen segítenek másokon. Bos-
co Szent János szavai jutottak eszembe: „A jóban kitartó fiatal tiszteletet érdemel.”  

Azokat a diákokat szeretném munkájukon keresztül bemutatni, akik már megta-
nulták, hogy mi a kitartás!
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„Id�seknek segítek Kazincbarcikán. A ba-
rátommal egy házaspárhoz járunk iskola
után. Egy kicsit beszélgetünk velük, aztán
fát vágunk nekik. Szerintem jó döntés volt,
hogy ezt a munkát választottuk. A néni na-
gyon szeret minket, és mindig örül, ha me-
gyünk. Magányosnak t�nik, és talán egész
héten azt a napot várja, amikor ott vagyunk.
Nagyon kedves asszony, szeretek odamenni
és rajtuk segíteni.” (Hajnóczi Christoph)

„Az énekkarral sok fellépésünk van, ahová nagy örömmel megyek. A kuri-
tyáni gyermekotthonban tárt karokkal vártak, és amikor el�adtuk a m�sorunkat,
akkora tapsvihar volt, amilyet még soha nem tapasztaltam. Páran odajöttek
és megöleltek minket. Ekkor éreztem, hogy mennyi jót tettünk a dalainkkal.
A gyerekek megmutatják, hogy milyen az igazi szeretet, s hogy ezt ki lehet
fejezni egy öleléssel vagy egy kedves szóval.” (Méhész Bianka)

„Nekem nagy kedvencem lett az animá-
torkodás. A római katolikus plébániára já-
runk, és örülök, hogy van ilyen lehet�ség.
A képzést János atya tartja nekünk. Szere-
tek a gyerekekkel foglalkozni, beszélgetni,
játszani. Az els�áldozásra készül� kicsikkel
foglalkozunk, vagy a kurityáni gyermek-
otthonban szervezünk játékos vetélked�ket
az ott lakóknak.” (Kerekes Anna)

S hogy kapcsolódik a közösségért végzett munkához az es�csepp? Az
ókori mondás így teljes: Az es�csepp kivájja a követ, de nem erejével,
hanem gyakori esésével. Kívánom, hogy maradjatok mások megsegí-
tésére gyakran hulló kedves kis es�cseppek!

Polonkainé Baksy Katalin tanár

Adománygy�jtés a Máltai Szeretetszolgálat
szervezésében a Spar üzletlánc boltjaiban.
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2012 decembere a Szalézi Szent Fe-
renc Gimnáziumban immár hagyo-
mányosan az adventi várakozás je-
gyében telt. Az elmúlt évben még új-
donságnak számító ünnepet ebben az
évben már hagyományként ünnepelték
„kicsik és nagyok” egyaránt.

December els� hetét�l kezd�d�en
minden hétf�n adventi m�soron vettek

részt a tanulók, melyeket a magyar
szakos kollégák készítettek el� a diá-
kok segítségével. Az irodalmi m�so-
rokat a kórus és a zenekar színesítet-
te Andrásfalvy János atya és Boros
Géza tanár úr irányításával. Szép ver-
sek és immár ismer�s énekek (Ó, jöjj,
ó jöjj …, Ave Maria…) csendültek fel
a volt  Jókai Mór Gimnázium épüle-
tének aulájában, ahol minden hétf�n
meggyújtottak egy-egy gyertyát, és
ennek során megismerkedhettek a di-
ákok az advent történetével is.

Ha csak rövid id�re is, de az alatt a
néhány perc alatt - míg a m�sorok tar-
tottak - lehet�séget kaptak, hogy a hét-
köznapok rohanó világában lépésr�l
lépésre közelebb kerüljenek a kará-
csonyhoz, annak szellemiségéhez, és
mindenki megfogalmazhatta magá-
ban, hogy vajon mit jelent neki ez az
ünnep.

„Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözít�…”

Adventi várakozás a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban

„De a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.

Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent, boldog Jézus-várás...”

Ágh Tihamér

Andrásfalvy János atya
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Az ünnepségsorozat zárására az utol-
só, negyedik gyertya meggyújtására a
Szent Család-templomban került sor,
ahol meglepetésképpen a tantestület né-
hány tagja adott emlékezetes, karácsonyi
m�sort.

Az ünnepi hangulatot még teljesebbé
tette, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az
intézmény diákjai és dolgozói bekapcso-
lódtak az adománygy�jtésbe is, így tar-
tós élelmiszert, játékokat, könyveket
gy�jtöttek a szerényebb körülmények kö-
zött él� id�seknek és gyerekeknek.

Balogh Edina tanár

A 4. gyertya meggyújtása a Szent Család-templomban
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Egy háromgyermekes
család tagjaként Teresz-
tenyér�l jár be hozzánk. A
versenysporttal négyéve-
sen ismerkedett meg. Ek-
kor kezd�dött kerékpáros
pályafutása. 2004 és 2006
között két amat�r világ-
bajnokságot nyert Auszt-
riában. Általános iskolá-
ba kerülése után olyan

sportokat is �zött, mint a falmászás, a duatlon, a tri-
atlon, az íjászat, az atlétika. Ezekben kisebb-na-
gyobb sikerrel versenyzett; duatlonban például or-
szágos diákolimpiai harmadik lett. Egy id� után a
terepsportok szerelmesévé vált.  A tereptriatlon-
ban háromszor, duatlonban pedig egyszer ért el or-
szágos bajnoki címet. Megyénk „Jó tanuló, jó
sportoló” címét eddig nyolcszor nyerte el.

A kerékpárosok életében nagy választóvonal az
U15-ös korosztályba lépés, mert ekkor már a pro-
fikkal egy pályán versenyezhetnek. Ezeken a meg-
mérettetéseken Réka mindig negyedik lett. Sok-
évi válogatottság után 2011-ben az Európa-baj-
nokságon az ifjúsági csapatban tizenötödik helye-
zést ért el. 

A versenyzés tizenhat éves koráig meghatároz-
ta életvitelét. Ez id� alatt hat magyar bajnoki tri-
kót szerzett különböz� szakágakban. Ahogy �
mondja, az érmeit kilószámra tudná mérni, a ser-
legeinek már külön szekrénye van.

Egy kisebb m�tét után válaszút elé állította a
sors, és a tanulás kedvéért feladta a versenyspor-
tot. Els�dleges célja ma már az orvosi egyetem,
ahová - ismerve kitartását és szorgalmát - nagy
eséllyel pályázhat.

Istenadta tehetségek

Brogli Réka 10.E

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanáraként szeretnék bemutatni néhány
diákunkat, azokat, akik jól sáfárkodnak tehetségükkel. Abban a szerencsés hely-
zetben voltunk és vagyunk, hogy értelmes, érdekl�d� fiatalok százai vesznek
körül bennünket, akik megpróbálják birtokukba venni a világot, és valamiben
jeleskednek még a kötelez� tananyagon kívül is.



________________________________________________________________ 59

Kisiskolásként az Ádám Jen� Álta-
lános Iskola ének-zene tagozatán kez-
dett énekelni az ottani kórus aktív tag-
jaként és alsó tagozatban röplabdázni
is. Eközben tanulmányi eredménye vé-
gig kit�n� volt. A Szalézi Szent Fe-
renc Gimnáziumban sem romlott a ta-
nulmányi átlaga, ahol folytatta az ének-
lést és a röplabdát is. Rendszeresen
fellép az iskolai rendezvényeken, gyö-
nyör� hangját mindenki szívesen hall-
gatja. Szívügyének tartja a röplabdát is,
már számos megyei bajnokságon vett
részt, és aratott sikert gimnazista csa-
pattársaival. Életének meghatározó ré-

sze az éneklés és a röplabda akkor is,
ha egy id�re most majd a továbbtanu-
lás kerül el�térbe, hiszen mérnökként
szeretné megállni a helyét a jöv�ben.

Dékány Eszter 12.B

Hermann Nikolett 10.B

Már általános iskolá-
ban részt vett versenye-
ken, így az országos Cu-
rie környezetvédelmi ver-

senyen is, ahol harmadik helyezést ért el. A sza-
valóversenyek rendszeres résztvev�je volt, ezeken
mindig els� helyezett, többször pedig különdíjas
lett. A sportban is jeleskedett, 2006-ban országos
nyolcadik helyezett lett kézilabda csapatával, majd
több megyei versenyt is megnyertek. Atletizált is,
a futás a kedvence. Általános iskolai ballagásakor
megkapta a “Jó tanuló, jó sportoló” címet.

Mivel általános iskolában emelt óraszámban ta-
nulta a matematikát, a Szalézi Szent Ferenc Gim-
náziumba is matematika specifikációra jelentkezett,
ahová az els�k között nyert felvételt. Itt is folytat-
ta a kézilabdát az iskolai csapatban, amellyel tavaly
eljutott az országos diákolimpiai dönt�be. Részt
vettek az egyházi iskolák országos megméretteté-
sén, a Kecskeméten megrendezett egyházi KIDS
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Kupán is. Idén a Landeskunde német
versenyen csapatban második helye-
zést értek el. A tavalyi évvégét és az
idei félévet kit�n� bizonyítvánnyal
zárta. Az iskolában János atya közre-
m�ködésével részt vehetett animáto-
rokkal közös programokon; gyermek-
otthonokat látogattak, nyáron pedig a

plébánián volt önkéntes egy táborban. 
Nagyon tetszik neki a szaléziakban,

hogy mindig vidámak, ami az � egyé-
niségéhez ill�.  Minden téren próbál
maximálisan helytállni, bár ez sokszor
nem könny�, de úgy gondolja, a ke-
mény munka mindig meghozza gyü-
mölcsét.

Szintén a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium vég-
z�s diákja. Tanulmányait a Miskolci Egyetemen
szeretné folytatni, bár már most biztos abban, hogy
nehéz lesz elkerülni iskolánkból, és egy teljesen
más környezetben folytatni a tanulást. Nagyon sze-
ret énekelni, szabadidejének nagy részét énekléssel
tölti, hiszen ebben találja a legtöbb és legnagyobb
örömöt. Számos helyen volt már lehet�sége kibon-
takoztatni énektudását a gimnáziumi fellépéseken kí-
vül is. Több tehetségkutató versenyt is megnyert,
amire nagyon büszke. Fontos számára, hogy amit el-
kezd, azt be is fejezze. Hiszi, hogy elért eredmé-
nyeiben Isten segítsége is benne van, � segít neki

a mindennapok átvé-
szelésében, vigyáz rá és
családjára.

Lakatos Noémi 12.B

Sike Tamás 12.B

Kedvenc tantárgyai: a matematika és a fizika. Legked-
vesebb id�töltése a sakkozás.  Ötéves korában szüleit�l egy
mesefigurás sakkot kapott, ennek köszönheti, hogy meg-
tanulta, majd kés�bb megszerette ezt a sportágat. Általá-
nos iskolai évei alatt a körzeti diákolimpián mindig els�-
ként került a megyei dönt�be, ahol szoros versenyek után
a dobogó valamelyik fokán állhatott. Harmadikosként
megnyerte a megyei versenyt, így részt vehetett az or-
szágos dönt�n. Középiskolában eddig minden évben csa-
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patversenyben képviselte a megyét az
országos diákolimpián, két éve pedig
egyéniben is sikerült újra megnyernie
a megyei versenyt. Jelenleg két csa-
patban is játszik mint ifis. A putnoki
csapatban a megyei I. osztályban, Ka-

zincbarcikán pedig az NB II-ben. Ami-
kor teheti, sakkversenyekre jár. Leg-
utóbb a megyei szuper ifi bajnoksá-
gon vett részt, ahová a megye nyolc
legjobb ifjúsági játékosa kapott meg-
hívást. Itt negyedik helyezést ért el.

Nyelvi osztályba jár. Ebben a félévben az osztály
legjobb tanulója volt. Fels�fokú tanulmányai elvég-
zése után konduktorként szeretne elhelyezkedni, s
életét fizikailag sérült gyerekek nevelésének és gyó-
gyításának szentelni. Azért választotta ezt a pályát,
hogy � is egyike lehessen azoknak, akik ezen gye-
rekek esélyeit növelhetik, hogy a társadalomban
megtalálják helyüket. A tanulás mellett énekel és
röplabdázik a gimnáziumi csapatban, de szívesen
tölti idejét a barátaival és két kedves kutyájával is.
Mindig örömmel megy a vasárnapi szentmisére, mert
úgy érzi, bölcsebb és jobb lesz t�le. Azt vallja, hogy
a m�vészetet addig tekintjük m�vészetnek, amíg
megtalálható benne Isten. Ez azért van, mert � al-
kotott minket, és a tehetségünket is neki köszönhet-
jük. Amikor olyan dolgot m�velünk, amiben tehet-
ségünket nyilvánítjuk ki, azt mutatjuk meg, hogy

mivel vagyunk meg-
áldva általa, legyen szó
zenér�l, sportról, kie-
melked� tanulmányi
eredményr�l vagy kö-
zösségi munkáról.

Szomolya Bernadett 13.A

Bernadett gondolatai összecsengenek azzal a kérdéssel, amelyet a mi-
nap egyik tanítványom tett fel. Azt kérdezte, szerintem ki számít értelmes
és értékes embernek? Az, aki mindenb�l ötös, vagy az is, aki ugyan nem
teljesít olyan jól az iskolában, viszont vannak dolgok, amikhez remekül
ért. A barátjára gondolt, akinek rosszul megy az angol, de pillanatokon
belül össze tud szerelni egy elektromos berendezést.

Erre a kérdésre az lehet a válasz, hogy a tehetség Isten adománya, és
ezzel az értékkel vagy így, vagy úgy, de �t szolgáljuk.

Schottnerné Szabó Lívia tanár
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Kegyhelyek, ereklyék
Hitünk ébreszt�i

Katolikus hitünk szerint a szentek
földi életük folyamán szereztek helyet
Isten országában rendíthetetlen odaadó
hitükkel, tanúságtételükkel és sokszor
vértanúságukkal. Szent ereklyéjük kö-
zelében úgy érezzük, hogy valóságo-
san ott vannak velünk, és mi ott va-
gyunk velük. Er�t sugároznak maguk-
ból, és hitünk újraéled.

• Szent István királyunk jobb kezét
minden évben augusztus 20-án kör-
menetben hordozzák körül. Felemel�
érzés látni a Szent Jobbot! Mi végre
�rizte meg számunkra Isten ezt a hi-
tébreszt� ereklyét, ha nem azzal a cél-
lal, hogy évr�l évre figyelmeztessen
minket: micsoda elszánt hit kellett ah-
hoz, hogy könnyek és vér közepette, de
kereszténnyé lett ez a nép!

• Az Avilai Nagy Szent Teréz-temp-
lomban �rizzük Szent István feleségé-
nek, Boldog Bajor Gizellának egy csont
ereklyéjét. Mellette imádkozva a hazá-
ért, er�sebben érezzük, hogy közben-
jár értünk Istennél.

• A közeljöv�ben érkezik hozzánk
Bosco Szent János ereklyéje. Kell� tisz-
telettel fogadjuk majd, hiszen tanítása és
útmutatása szerint m�ködnek váro-
sunkban a Don Bosco intézetek a sza-
lézi rend irányítása alatt. El kell gon-
dolkodnunk, hogy Bosco Szent János
milyen rendíthetetlen hittel követte Jé-
zus tanítását, segítette a szegény és ki-
látástalan helyzetben lév� fiatalokat,
vállalva a szegénységet, a nélkülözést,
sokszor az éhezést is. 

Hitünk elmélyítését segíti, ha meg-

Hitünk olyan, mint az antik arany. Id�vel rárakódik némi platina, homá-
lyos lesz és tompa, elveszti csillogását, de ha kicsit megdörzsöljük, újra a régi
fénnyel ragyog.

Az ember a mindennapok monoton egyformaságában elfárad, elfásul,
szétszórt lesz és egykedv�. Mikor imádkozik, legbelül érzi, hogy imája nem
száll olyan áhítattal az ég felé, mert gondolatait fogva tartják az élet bajai
és megoldandó problémái. Kell valami, ami egy kicsit felráz, felfrissít és rá-
ébreszt arra, hogy Isten ilyenkor is fogja a kezünket, figyel ránk, és várja,
hogy megszólítsuk.

Ahhoz, hogy Istent újra megtaláljuk, sokszor elég egy elmélyülten végzett
lelkigyakorlat, de ha megtehetjük, látogassunk el egy kegyhelyre, vagy za-
rándokoljunk el valamely szent ereklyéhez!
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látogatunk egy-egy kegyhelyet. Ezeken
a helyeken érezzük igazán a kegyelem
mindent megtisztító erejét: Szentkút,
Máriapócs, Medugorje vagy Esztergom,
ahol Mindszenty bíboros hamvait �r-
zik, s a sok ember közös imája által hi-
tet és er�t sugároz. 

• Aki teheti, látogasson el Lourdes-
ba, és tapasztalja meg, mit jelent a hely,
ahol a Sz�zanya megmutatta magát Ber-
nadettnek, és gyógyító forrást fakasztott.
Élje át, milyen az, amikor sok tízezer
ember egyszerre mondja az Áve Mári-
át ezer nyelven és egy szívvel! Mikor a
jelenés helyén együtt térdel az európai,
az afrikai néger, az indiai, a japán, a kí-
nai és az indián, a föld minden nációja,
és elmélyülten imádkozik! Itt egymás
hitéb�l merítünk er�t.

Tudjuk, hogy Szent Bernadett holt-
teste épen fekszik üvegkoporsójában
Neversben immár 134 éve! Ez a csoda
is Isten m�ve, hogy hitünk ne lankadjon.

• És Fatima! Ahol a Szent Sz�z tit-
kokat bízott a pásztor gyermekekre, me-
lyek az eljövend� katasztrofális esemé-
nyekre figyelmeztették az emberiséget,
és amelyek rendre be is következtek! 

Az üzenetekben Mária a megtérésre
és az állandó imádkozásra kérte az em-
bereket. Itt is árad a kegyelem, felbuz-
dul a hit, a reménység és a bizalom Is-
ten irgalmában. 

Pár évvel ezel�tt végigzarándokolt a
keresztény világon a fatimai Szent Sz�z
kegyszobra. Boldog volt, aki a közelé-
ben lehetett és megérinthette! Millió-
nyi ember imája szállt a magasságba és

dics�ítette Istent, az � szent Fiát és Sz�z
Máriát.

Akinek megadatott, hogy eljusson a
Szentföldre, tanúsíthatja, hogy milyen
megrendít� és katartikus érzés Jézus
lába nyomán végigmenni a szenvedések
útján, megállni és elmélkedni a keresz-
tút egy-egy fontosabb állomásánál, át-
élni, hogy Krisztust az út végén a Gol-
gota és a kereszthalál várja! 

És � mégis megy véresen vánszo-
rogva, el-elbukva, hogy teljesítse az
Atya akaratát, és megváltást hozzon
minden földre született embernek! Íme
a kínos és szégyenteljes halál, hogy jöj-
jön utána a dics�séges feltámadás, ke-
resztény hitünk alappillére. 

• Krisztus feltámadt a harmadik na-
pon, hogy megváltásunk teljes legyen!
A kételked�nek pedig bizonyságul itt
van a Torinói lepel, rajta a sírba tett Jé-
zus kínzásoktól meggyötört és kereszt-
re feszített testének lenyomata. Vizs-
gálták régi módszerekkel, vizsgálták az
új „csalhatatlan” technikákkal, és nem
tudják megcáfolni! Aki látja, lélekben
megrendülve mondja talán Szent Ta-
mással: „Én Uram, én Istenem!”

A keresztény ember számára ezért
fontosak és értékesek a kegyhelyek és
ereklyék, mert segítenek a hitében in-
gadozónak, a kételked�nek újra hinni,
a hitetlennek megtérni és bizonyságot
szerezni, mert minden ilyen hely cso-
dálatos, „ahol kiengesztel�dés, testvé-
riség és reménység születik” a meg-
szentel� kegyelem által.

Antónyi Lászlóné
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Évekkel ezel�tt már a Harangszó ha-
sábjain is említést tettem a szentek éle-
tünkben való aktív m�ködésér�l, mely-
nek kulcsa a meggy�z�désen alapuló
szilárd, tiszta hit. Most újra egy kedves
felkérésnek teszek eleget azzal a be-
idegz�dött feltevéssel szemben, misze-
rint a szentek csupán a mennyország - Is-
ten dics�ségében él�, t�lünk elkülönült
-  polgárai. Úgy t�nik, mintha csak egy-
oldalú szeretetünkre várnának, és mi ve-
hetnénk kiváltságnak, hogy egyáltalán
megemlékezhetnénk róluk. 

Miel�tt az említett tapasztalat bárki-
vel szemben kioktatásnak hangzana, sze-
retném saját életünk példáit felsorakoz-
tatni égi pártfogóm, barátom és segí-
t�m, Bosco Szent János tekintetében.

Húszas éveim küszöbéig semmit sem
tudtam róla. Valamennyi dics�ült szent-
tel szemben a fentebb említett nézetet
vallottam. Sajnos, bérmaszentet is auto-
matikusan választottam, mert gyermek-
éveim plébánosa is csak vizsgaszint�re
alakította e szentség felvételét. Ezért a
Szentlélek kiáradását csupán megéltem,
de nem éltem át.

A harmadik isteni személy viszont
ezt a kedves papját is felhasználta a
maga rejtett módján. Egy alkalommal
ugyanis nekem ajándékozta a „Fiúk
apostola” cím� könyvet. Napi felada-
taim elvégzése után szinte habzsoltam
ezt a mind jellegében, mind tartalmá-

ban különleges olvasmányt. 
Az addigi komoly, szigorú szentek

fogalmával szemben ez a színes, sokol-
dalú, megfontoltan vidám egyéniség�
fiú hamar belopta magát a szívembe. 

Felfedezésemet édesanyám is öröm-
mel fogadta, aki bátorított, hogy érzé-
seimet foglaljam spontán imába, és vé-
gezzek hozzá kilencedet.

A kilenced után pár nappal álmot lát-
tam: Egy ragyogó, átlátszóan fényes alak
széttárta a karját s mosolyogva így szólt:
„Gyermekem!”- aztán elt�nt. E naptól
fogva események sorozatán keresztül
éreztem, hogy valaki figyel rám.

Röviddel kés�bb kapcsolatba kerül-
tem a borsodnádasdi szaléziakkal: Misi
bácsival és András atyával, akik tovább
beszéltek újdonsült égi barátomról. Misi
bácsi egy hatalmas Don Bosco képet is
ajándékozott nekünk, melyet Torinóból
hozott.

Id�s plébánosunk - megtudva a szent-
tel való különös kapcsolat bontakozását
- tovább er�sítette Don Bosco iránti bi-
zalmamat saját megtapasztalásával. El-
beszélése így szólt:

Az ávós id�szakban börtönbe zárva
kellett dolgozniuk. A nehéz fizikai mun-
ka mellett nagyon sovány kosztot kap-
tak - mondhatni - éheztek. 

Volt velük egy szalézi szerzetes is,
aki január 31. el�tt Bosco Szent János
tiszteletére imahadjáratba kezdett. El-

Támogatóink a szentek



________________________________________________________________ 65

jött az évforduló, nevezett szentünk égi
születésnapja. Csodák csodájára aznap
b�séges lakomát kaptak, telve finomsá-
gokkal. Meggy�z�désük szerint az � köz-
benjárására történt mindez. E napot plé-
bánosunk is haláláig megünnepelte.

Jó id� elteltével újra megjelent a már
látott fényl� személy álmomban - an-
gyalokkal körülvéve - és a következ�ket
mondta, melynek szövegét álmomból
ébredve szó szerint le tudtam diktálni
édesanyámnak:

„A Szentháromság egy Isten: az Atya
teremt� erejében, a Fiú alázatos szere-
tetével és a Szentlélek egyesít� közössé-
gében fogadom - az angyalok felé for-
dulva folytatta -, hogy ezt az embert
élete végéig jóban-rosszban, viszontag-
ságban és örömben el nem hagyom. Jó
tanácsokkal, a kegyelem kiesdeklésével
támogatom. Halála pillanatában a vég-
s� ítélethozatalig mellette maradok. Is-
ten engem úgy segéljen!”- Ekkor fe-
jemre tette a kezét, majd fölébredtem.

Mindennek lényegét csak kés�bb, ki-
látástalan helyzeteink során értettem
meg. Elég egy �szinte fohász, és hirte-
len az is jóra fordul, aminek esélye sincs.

• Egyik alkalommal a szomszéd fia-
talasszonnyal édesanyám a közeli vá-
rosba tartott autóval. Nem ismerve a te-
repet, egy olyan helyre fordult be, amely
szabálytalan volt. Észrevéve a hibát visz-
szafordult, de sajnos a rend�rök már ott
voltak. Igazoltatták, majd kiszabták (jo-
gosan) a nem kevés pénzösszeg� bün-
tetést. Mindez id� alatt édesanyám és
utasa is imádkozásba kezdett - Don Bos-
co pártfogását kérve -, hogy legyen se-

gítségükre. A rend�r sokáig hajthatat-
lan volt, majd kis id� múlva mereven
egy pontra nézett érthetetlenül, majd azt
mondta: - Tessenek továbbmenni!

• 2009-ben életem nagy és megismé-
telhetetlen álma vált valóra: miszerint is-
mer�sökkel elzarándokolhattam Tori-
nóba, Don Bosco sírjához. Ez sem volt
könny�, hisz sem helyismeretünk, sem
nyelvtudásunk nem volt. A szállás ke-
resése közben alaposan eltévedtünk egy
körforgalomban. Keresztanyám félig
viccesen sóhajtott föl: „Na, Don Bosco,
most segíts meg!” Akkor a sof�rünk vá-
ratlan hirtelenséggel megtalálta a házat.

• Másik, a közelmúltban történt érde-
kes esemény az volt, amikor nyelvvizs-
gára jelentkeztem Miskolcra, de hosszú
id� elteltével sem kaptam semmi választ
onnan. Ekkor álmomban égi barátom azt
jelezte, hogy másik városba kell majd
mennem vizsgázni. Hamarosan értesí-
tettek Miskolcról, hogy �k nem tudják
biztosítani a vizsgafeltételeket, ezért
Debrecenbe kell utaznom. Mosolyogva
konstatáltam égi pártfogóm igazát.

Kegyelmi segítségek nélkül - moz-
gássérültként - létezni sem tudnék e tör-
tet�, embertelen világban. Szüntelenül
áldom az Urat a szentek nagy családjá-
ért, mert meggy�z�désem, hogy min-
den ember találhat segít�társat a menny-
ben, ha nyitott rá a szíve. 

Most, amikor Don Bosco ereklyéjét
hazánkba is elhozzák, szeretnék el�tte
újra egész szívvel megjelenni, köszöne-
tet mondani, és további életünket - gyer-
meki �szinteséggel - neki felajánlani. 

Farkas Eleonóra
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Üdvözlégy Mária
Jézust a Sz�zanya szülte a világra, hogy a világnak Megváltót adjon. Azóta arra
vágyik, hogy minden embert, téged is közelebb vigyen Krisztushoz. Úgy szeresd
�t, ahogy Krisztus szerette édesanyját! Fordulj a Sz�zanyához örömödben és bá-
natodban, kérd segítségét jó- és balsorsban. Azt tiszteld benne, amit szent Fia is
tisztelt: egyszer�ségét, jámborságát és szeretetét, Isten iránti alázatosságát.

Akinek édesanyja te vagy,
Boldogságos Sz�z Mária,
az nem érzi magát elha-
gyatva, hiszen a te anyai
oltalmad mindenhová kí-
séri. Fordítsd reám szeme-
det Sz�zanyám! Ámen 

(Prohászka Ottokár)

Szentséges Sz�z Mária, 
Isten Anyja!
Kezedbe helyezzük szívünket,
hogy megtöltsd szeretettel.
Add, hogy ma is meghallja
minden fiatal: kövess engem!
Neked ajánljuk gyermekein-
ket. Kérünk, ajándékozd meg
�ket is szíved melegével, az
értelem világosságával.
Szenteld meg a családokat,
�rködj a fiatalok és a gyer-
mekek szívén.
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Juhász Imréné

Sz�z Mária!
Segíts bennünket, hogy Isten vég-
zésén megnyugodjunk. Jöjj segítsé-
günkre, fogadd szeretetünket. Légy
vigasztalója minden betegnek,
nyújtsd ment� kezedet az egész vi-
lágnak. Oltalmazz, segíts, vezess
bennünket Jézushoz! Ne vedd el ró-
lunk �rköd� tekintetedet, légy éle-
tünkben oltalmazónk. Ámen

Isten Anyja, adj nekem éber szívet, amely harcos és egyszersmind
összeszedett! Szívet, amely arra késztet, hogy mindenkor vall-
jam és hirdessem, hogy Krisztus a te szent Fiad, a világ Vilá-
gossága, hogy egyedül � az élet értelme, és az emberek az �
országában találják csak meg a békét!

Sz�zanyánk!
Szeretünk téged. Ne sz�n-
jél meg védelmezni ben-
nünket és mindazokat,
akik tisztelnek. Mutasd
meg nekünk - akit te
szültél és a világnak
ajándékoztál - Jézust, is-
teni Fiadat, kit örökké
magasztalunk.

Boldogságos Sz�zanya!
Szükségünk van rád! a
Fényre, amely a te jósá-
godból fakad, a békére,
amelynek királyn�je vagy.
Bizalommal bízzuk rád
gyermekeinket, a szívün-
ket, hogy szeretettel legyen
tele, a lelkünket, hogy
megmentsd!

Sz�z Mária, Édesanyánk!
Az Úr megáldott téged a föld vala-
mennyi asszonya között. Vonj ma-
gadhoz minket, szelíd fényed megör-
vendezteti fáradt szemünket. Készítsd
el szívünket el�re, tisztítsd meg, hogy
fiadat, Jézust megláthassa. Olts ki be-
l�lünk minden önzést, szabadíts meg
bennünket a büszkeségt�l, tégy min-
ket tisztává, alázatosakká. Ámen
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Égi ÉdesanyánknakÉgi Édesanyánknak

Sz�z Mária, égi Anyám, 
ó hallgasd meg az én imám.
Hozzád szólok, benned bízva, 
szomorúak nagy vigasza.
Sok bánat a földi éltem, 
segíts nekem elviselnem.
Nyújtsd ki mennyb�l szent kezedet,
segíts vinni keresztemet.

Kérjed értem Szent Fiadat, 
tudom jól, hogy terád hallgat.
Hogy majd az � szent nevében
köszönthetlek fönt az égben.
Ó hallgasd meg kérésemet, 
hogy dicsérjem szent nevedet.
És fogadd el az én imám, 
Sz�z Mária, Édesanyám. Amen
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A keleti és a nyugati egyház egyaránt egy-egy
hónapot szentelt és szentel ma is a Boldogságos
Sz�znek. Május a virágba borulás id�szaka. A rét
ilyenkor friss zöld, a virágsz�nyeg színpompája a
leggazdagabb, a fák új köntösbe bújnak. Az Éne-
kek Éneke v�legényének köszöntése méltó alap-
ja a tiszteletnek: „Kelj föl kedvesem, gyere szép-
ségem! A föld színén immár virágok nyílnak.” Így
kapcsolódik egybe a természet és a szeretet.

Május - a Sz�zanya hónapja

A XIX. században a
Szepl�telen Fogantatás
(1854.) dogmája nagy lö-
kést adott a Mária tiszte-
letnek, amit a pápák taní-
tásaikkal, körleveleikkel
csak még er�sítettek.

Egyre inkább elterjedt
és általánossá vált, hogy
május hónapban a Mári-
át tisztel� hívek össze-
jönnek a Lorettói litánia
elvégzésére. Ez a szokás
hazánkban is általános
mind a mai napig. Az is-
tentiszteleti és szentségi
kongregáció népi ájtatos-
ságáról szóló dokumen-
tuma jelent�s ájtatosság-
nak tünteti fel a Sz�zanya
köszöntésének ezen tisz-
teletreméltó módját. Ter-
mészetes, hogy Máriát
köszönt� imádságaink
megszámlálhatatlanok,
ezért a litániák után még
különböz� imádságokat
szoktak hozzákapcsolni,
amelyeket az egyházme-
gyei és a helyi gyakorlat-
tal alakítottak ki. 
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A Boldogságos Sz�z 1917-ben májustól októberig jelent meg a három fati-
mai gyermeknek: Lúciának, Ferencnek és Jácintának. Ferencet és Jácintát bol-
dog II. János Pál pápa avatta boldoggá Fatimában. Lúcia n�vér 97 éves korá-
ban - 2005. február 13-án - a coimbrai kármelita kolostorban fejezte be földi
pályafutását.

II. János Pál pápa üzenetéb�l egy részlet, amelyet Lúcia n�vér temetésére
küldött: „Meghatottan emlékezem vissza a Lúcia n�vérrel való találkozásaimra,
és a lelki barátságnak azoknak a szálaira, amelyek az id� múlásával egyre er�-
sebbé váltak. Mindig is éreztem imája mindennapi ajándékának támaszát, kü-
lönösen a megpróbáltatások és a szenvedés nehéz pillanataiban. Bárcsak az
Úr b�ségesen megjutalmazná azért a nagy és rejtett szolgálatáért, amelyet az
Egyháznak tett!” A Sz�zanya a rózsafüzér buzgó imádkozását kérte a keresz-
tény hívekt�l.

A keresztény nép számos alkalommal megtapasztalta a Boldogságos Sz�z
hathatós segítségét. Ezért szerepel ez a megszólítás a Lorettói litániában is. VII.
Piusz pápa Napóleonnal szemben a Boldogságos Sz�z védelmét kérte. Szaba-
dulásának emlékére rendelte el ezt az ünnepet. 

Május 24. - Sz�z Mária, a keresztények segítsége ünnepnap

Mária - Béke Királyn�je „Adjátok át szíveteket Fiamnak.”

Május els� vasárnapján csokorba kötött imáinkkal és énekekkel köszöntjük 
égi Édesanyánkat is.

Május 13. - a fatimai Boldogságos Sz�z Mária ünnepe

Immár hagyománnyá vált, hogy Medjugorjéban a Sz�zanya 1987. január 25-
t�l minden hónap 25-én - így május hónapban is - üzenetet ad.

2012. december 25-én váratlanul másként történt. A jelenéskor – Marija
Pavlovié látnok tanúsága szerint – most el�ször Jézus szólalt meg és ezt mond-
ta: „Én vagyok a ti békétek, éljetek parancsaim szerint.”

Az Úr hangja volt ez. Határozott, tekintélyt parancsoló, amely mély tiszte-
letet váltott ki. Ez újdonságot jelent az eddigi jelenéshez képest. Jézus az üze-
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A Sz�zanya üzenete Jakov Colonak 2012. december 25-én

Az utolsó mindennapos jelenésen
1998. szeptember 12-én a Gospa azt
mondta Jakov Colonak, hogy ezentúl
évente egyszer fog megjelenni neki,
mégpedig december 25-én, kará-
csonykor. Így történt ez ebben az év-
ben is. A jelenés 14.15-kor kezd�dött
és 10 percig tartott. Jakov ezután a kö-
vetkez� üzenetet adta át:

A Sz�zanya Jakov látnok által adott
üzenetében életünk kezébe és szívébe
való helyezésének fontosságát hang-
súlyozza. Csakis ezen felajánlás által
lehetséges megérteni és megtapasz-
talni szeretetét és Fiának, a mi Üdvö-
zít�nknek szeretetét. Mária Jézus édes-
anyja és a mi Anyánk. Az édesanyai
szerep nemcsak abban áll, hogy 9 hó-
napon át szíve alatt hordozza gyer-
mekét, hanem, hogy felnevelje és nap-
ról-napra lelki módon szülje meg.

A Sz�zanya jelenése, közelsége és
üzenetei annak jele, hogy � teljesíti
édesanyai szerepét, amelyet Jézus bí-
zott rá a kálvárián. Jézus, amíg a ke-
resztfán függött, Mária kezébe adta
János apostol által az egész emberisé-
get. Jézus a kereszten is gondolt ránk.

A Sz�zanya jelenéseinek hosszú
id�tartama azt jelenti számunkra, hogy
Jézus gondol ránk, fontosak vagyunk
neki és fontos számára a mi üdvössé-
günk is.

Isten Mária által szomjazik ránk. A
Sz�zanya ezen üzenetének szavaiban
is érezzük Isten utánunk való vágya-
kozását. Ebben az üzenetében nem-
csak imára hív bennünket, hanem kér
is. �, a mennyei Édesanya kér ben-
nünket, hogy vegyük komolyan sza-

net tartalmát tekintve nem mondott olyat, amit ne tudnánk az evangéliumból.
Ezzel még er�teljesebben akart parancsainak megélésére buzdítani, amely hoz-
zá vezet, aki a mi egyetlen békességünk. 

„Drága gyermekek, ajándékozzá-
tok nekem az életeteket, és teljesen
adjátok át magatokat nekem, hogy
segíthessek nektek megérteni anyai
szeretetemet és Fiam irántatok való
szeretetét.

Gyermekeim, mérhetetlenül sze-
retlek benneteket, és különösen ma,
Fiam születésnapján szeretnélek be-
fogadni mindnyájatokat a szívembe,
és átadni életeteket Fiamnak. 

Gyermekeim, Jézus szeret benne-
teket és kegyelmet ad ahhoz, hogy
irgalmában éljetek, de sokatok szívét
megkötözi a b�n, és sötétségben él-
tek. Ezért gyermekeim, ne várjatok,
mondjatok nemet a b�nre, és adjátok
át szíveteket Fiamnak, mert csak így
lesztek képesek Isten irgalmában
élni, és Jézussal a szívetekben elin-
dulni az üdvösség útján. Köszönöm,
hogy válaszoltatok hívásomra.”
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vait, és éljünk üzenetei szerint.
Mária nem tesz szenzációs dolgokat.

� a rejtekben munkálkodik. Ezért
ajánlja nekünk, hogy még miel�tt el-
alszunk, bízzuk rá magunkat és éle-
tünket, helyezzünk mindent az � ke-
zébe. � lassan, de biztosan, az imád-
ság által szeretne formálni bennünket
úgy, ahogyan Jézust formálta.

Ha édesanyai szívében otthonra ta-
lálunk, ha neki ajándékozzuk szabad-
ságunkat, akkor át tud alakítani ben-
nünket, nevelni fog és napról-napra
egyre hasonlóbbakká válunk Jézushoz.
Így ugyanazon édesanya gyermekei-
vé leszünk. 

Ezért vágyakozva hív bennünket,
hogy helyezzük életünket az � kezébe.
Ez az önátadás nem egy nap és nem is
egy év alatt történik meg. Ez minden-
napi döntést és Jézussal járást jelent.

Fontos felkelteni önmagunkban az
Isten utáni vágyat, és felfedezni az Is-

ten-keresés örömét. Aki megtapasztal-
ta már életében Isten közelségének és
szeretetének örömét, az ezután még
jobban fogja keresni és szomjazni azt.
Aki keresi Istent és vágyakozik utána,
az biztosan rá is fog találni.

Nincs élet édesanya nélkül. Máriá-
ban élni azt jelenti, hogy van édes-
anyánk, aki beburkol bennünket édes-
anyai szeretetével. Mária - ahogyan a
litániában megszólítjuk - a mennyor-
szág ajtaja, aki által Isten kincsei és ke-
gyelmei áradnak ránk.

A jelenések éveiben Isten Mária ál-
tal jön hozzánk, hogy megérinthet� és
konkrét módon mutassa meg nekünk
szeretetét.  Ezzel az üzenetével a Sz�z-
anya édesanyai szívvel szól hozzánk,
amelyben elrejt�zhetünk, és amelyre
rábízhatjuk magunkat. Soha sem lehe-
tett hallani, hogy valakit is elhagyott
volna, aki bizalommal fordult hozzá
és kérte �t.

Szepl�telen Fogantatás, ég és föld királyn�je, b�nösök menedéke és sze-
retettel teljes Édesanya, akire Isten az irgalmasság tervét bízta. Itt vagyunk
lábaid el�tt, mi, szegény b�nösök. Alázatosan arra kérünk, fogadj el ben-
nünket teljesen, mint tieidet. Munkálkodj lelkünkben, testünkben, éle-
tünkben, halálunkban és örökkévalóságunkban tetszésed szerint. Akara-
tod szerint terjeszd fölénk kezedet, hogy végleg megvalósulhasson az,
amit rólad mondtak: az asszony eltapossa majd a kígyó fejét. Kérlek add,
hogy a te kezedben megtisztuljak, irgalommal gazdagodjak, szereteted-
nek eszközévé váljak, hogy terjedjen Jézus isteni szívének országa. Amen.

(Szent Maximilan Kolbe)

Bratu Sándorné
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Jézus mennybemenetele után
Mária a Sionon lakott, majd Be-
tániában élt. Elkezd�dtek az ül-
dözések. A zsidók Lázárt és n�-
vérét kitették a tengerre. Ekkor
János, a szeretett tanítvány Efe-
zusba hozta Máriát. Mária azon-
ban nem Efezusban, hanem a
környéken lév� hegyvidék
egyik vadon ben�tt dombos ré-
szén telepedett le. Ez a vidék
vad, de nem sivár. Nyugalmát és
magányát a körülötte lév� dom-
bok, sziklabarlangok, homokos
területek csendje �rzi. Ide csak
keskeny ösvény vezetett.

Itt már laktak keresztény csa-
ládok, akik még az üldözés el�tt
költöztek ide. Sziklabarlangok-
ban alakítottak ki lakásokat,
vagy sárkunyhókban éltek.
Egyedül Mária háza volt k�b�l.
János építette, miel�tt idehozta
a szent Szüzet. 

A ház a többi családtól távol,
egy erd� közelében volt. (A
francia lazaristák 1891-ben fe-
dezték fel Mária házát az Efezus
hegyes határvidékén. Ehhez a
felfedezéshez egyedül Boldog
Emmerich Katalin német Ágos-
ton-rendi apáca látomásainak le-
írása nyújtott nagyon pontos

Mária keresztútja
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adatokat.) Mária egyedül lakott itt
szolgálójával, egy fiatalabb n�vel.

Jézus halála óta sohasem mulasz-
totta el a fájdalmas utat végigjárni.
Ideérkezése után a ház mögötti ösvé-
nyen a hegynek fölfelé járta az utat, Jé-
zus szenvedésér�l elmélkedve. Itt egy
keresztutat épített magának. 

Amikor még Jeruzsálemben élt, a
fájdalmas utat sokszor végigjárta. Lé-
péseinek számával mérte le a szenve-
dések állomásainak távolságát.

Itt, az általa épített keresztúton is az
állomások távolságát lépéseinek szá-
mával mérte le, s mindegyik helyen
követ állított fel. Tizenkét k� jelzi Má-
ria keresztútjának tizenkét állomását. 

A keresztút a közelben lév� erd�be
vezetett, ahol Mária az egyik dombon
megjelölte a Kálvária hegyet, s a má-
sik domb kis barlangjában Jézus sírját.

Eleinte egyedül végezte a kereszt-
utat. A teremtés második Legszen-
tebbje minden alkalommal vállára vet-
te édesanyai szíve tengernyi fájdal-
mának láthatatlan keresztjét. A szen-
vedés könnycseppjei áztatták az arcát. 

Az állomásoknál csendesen elmél-
kedett, szívében megújítva az állomá-
sok titkait. A keresztút és a csendes
elmélkedések szeretete éltették �t.

Mária Efezus környéki házából két-
szer utazott Jeruzsálembe, ahová na-
gyon vágyódott. Els� útján a szánalom
és a szomorúság nehezedett testére,
lelkére. Második utazása halála el�tt
másfél évvel történt. 

Mindkét útján János és Péter apos-
tolok kísérték. A szent Sz�z és az apos-
tolok éjszaka keresték fel a szent he-
lyeket. Ekkor Mária újra Jézus fájdal-
mas útját járta. A keresztutak kereszt-
útján, a szenvedések állomásainál
megállva, a fájdalmas emlékek terhe
alatt roskadozott. Szívéb�l egy-egy
halk sóhaj tört fel: „Óh, a fiam, a
fiam!” Azon a helyen, ahol Jézus le-
rogyott a kereszt súlya alatt, ájultan
esett a földre.

Jeruzsálemi keresztútjának gyötrel-
mei legyengítették, súlyosan megbe-
tegedett. Halálát várták, de mire sírja
elkészült, felgyógyult.

Visszatért Efezus környéki házába.
(Mária ekkor már nagyon id�s.) Visz-
szatérte után egyre csendesebb és ben-
s�ségesebb lett. Táplálékot alig vett
magához. Nagyon elgyengült. Szol-
gálója kísérte el a keresztúton. Minden
állomásnál leültek, elmélkedtek, és
dicsérték az Urat szeretetéért. 

Mária halála el�tti utolsó kereszt-
útját ünnepi ruhában kereste fel. Szent
Fia szenvedésének útján is ugyanezt az
ünnepi ruhát viselte. Mária ünnepi ru-
hája az emberiség nagy ünnepét, meg-
váltásunk beteljesedését jelképezi.

Krisztus keresztjének tövében „áll
a gyötrött Istenanya”. Megváltásunk
órájában az ünnepi ruhát már ima- és
gyászköpeny takarja. Mária gyásza
nélkül a mi megváltásunk sem történt
volna meg.

Sántháné Rudolf Ilona
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ANYÁK NAPJÁRA
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Mit jelent nekem a szó 
ÉDESANYA?
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Az édesanya nekem azt je-
lenti, � az, aki életet adott és
világra hozott. Ha nem len-
ne, én se lennék. Gondosko-
dik rólam, és szeretetet ka-
pok t�le. Ha beteg vagyok, �
ápol engem. 

(Erik 4. osztály)

Édesanyám adta nekem az éle-
tet, � gondoz engem és mindent
megtesz értem. 

(Ricsi 4. osztály)

Az édesanya a legszebb szó. Az
édesanyánktól kapjuk a sok sze-
retetet, gondoskodást. Nekik kö-
szönhetjük az életünket. 

(Dominik 4. osztály)

� a gondvisel�m, � nevel fel. A
szíve alatt hordozott, nem éhez-
tet, tisztán tart. 

(Niki 4. osztály)

Nagyon szeretem az anyuká-
mat, mert kedves, okos, szép,
és a legjobb ember! 

(Zsófi 3. osztály)

Anya a legfontosabb ember a vi-
lágon. � szép, kedves és mindig
vigyáz és gondoskodik rólam. Az
én anyukám a legjobb anya a vi-
lágon!

(Fanni 4. osztály)

Az én anyukám nagyon kedves. 
(Dávid 3. osztály)

Az én anyukám kedves, szép, gyönyör�
kék a szeme. Szeretem, nagyon szeretem,
és � is szeret engem. 

(Vivien 3. osztály)

Az én anyukám nagyon gondoskodó és
kedves, mindenkinek segít. 

(Lilla 3. osztály)

Az én édesanyám a legfontosabb a vi-
lágon. Bármit megtenne értem, úgy sze-
ret, és olyan szép. (Ádám 3. osztály)

Nagyon fontos nekem, a világon a leg-
fontosabb. (Bernadett 2. osztály)

Anyukám kedves, szép. Mindig megen-
gedi nekem, hogy elmenjek a barátom-
mal sétálni. (Zsófi 3. osztály)
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Mikor még nem voltál, Mikor még nem voltál,
Már akkor ismertelek. Már akkor rezdültél bennem
Mikor még nem sírtál, Mikor még nem voltál,
Már akkor féltettelek. Már akkor óvott testem.

Mikor magamból Mikor sejtemb�l
enni adtam, a sejted lett,

Mikor szomjad Mikor te én,
csillapítottam, én meg te egy,

Tudtam, már tudtam, Tudtam, már tudtam,
hogy csillag leszel. hogy meg nem halok.

Mikor még nem voltál, Mióta vagy nekem,
Már akkor akartalak. Hihet� csoda az élet.
Mikor még nem hívtál, Mióta vagy nekem,

Már akkor úgy vártalak. Szélvésszel is szembenézek.
Mikor lelkemb�l Mióta gyorsul
lelket adtam, szívverésem,

Mikor szívemb�l Mióta te vagy
szívet adtam, minden rezzenésem,

Tudtam, már tudtam, Tudom, már tudom,
hogy ember leszel. hogy te vagy a fény.

Mikor elvisz a szél,
Annak sóhajában élek.

Mikor sötét az ég,
Csillag – világítok néked.

Mikor keskeny lesz
neked az út,

Mikor nem tudod, 
hova fut…

Tudni fogod már,
hogy veled megyek.

Máté Istvánné tanár
Bánhorváti

Mikor még nem voltál
(Lányaimnak)

Mikor még nem voltál, Mikor még nem voltál,
Már akkor ismertelek. Már akkor rezdültél bennem
Mikor még nem sírtál, Mikor még nem voltál,
Már akkor féltettelek. Már akkor óvott testem.

Mikor magamból Mikor sejtemb�l
enni adtam, a sejted lett,

Mikor szomjad Mikor te én,
csillapítottam, én meg te egy,

Tudtam, már tudtam, Tudtam, már tudtam,
hogy csillag leszel. hogy meg nem halok.

Mikor még nem voltál, Mióta vagy nekem,
Már akkor akartalak. Hihet� csoda az élet.
Mikor még nem hívtál, Mióta vagy nekem,

Már akkor úgy vártalak. Szélvésszel is szembenézek.
Mikor lelkemb�l Mióta gyorsul
lelket adtam, szívverésem,

Mikor szívemb�l Mióta te vagy
szívet adtam, minden rezzenésem,

Tudtam, már tudtam, Tudom, már tudom,
hogy ember leszel. hogy te vagy a fény.

Mikor elvisz a szél,
Annak sóhajában élek.

Mikor sötét az ég,
Csillag – világítok néked.

Mikor keskeny lesz
neked az út,

Mikor nem tudod, 
hova fut…

Tudni fogod már,
hogy veled megyek.

Máté Istvánné tanár
Bánhorváti

Mikor még nem voltál
(Lányaimnak)
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T�lem szokatlanul tollat ragadok, hogy levelet küldjek neked Anyák nap-
jára. Immáron negyedik alkalommal fordul el�, hogy személyesen már nem
fejezhetem ki hálámat és szeretetemet irántad. Ismét az Égi Postás fog-
ja kézbesíteni szavaimat számodra.

Családunkban megszokott dolog volt, hogy ezt a napot mindig közös em-
lékezéssel, kacagással töltöttük. Felidéztük életünk felejthetetlen emlékeit,
sok-sok móka és vidámság közepette. Emlékszem, hogy az ajándékok, ami-
ket t�lünk kaptál ezen a napon, mindig csak másodlagos jelent�séggel bír-
tak. A lényeg az együtt töltött percekben, emlékekben és der�ben rej-
lett… Mit szólnál hozzá, ha ismét id�utazásra hívnálak?

Mindig szívesen meséltél nekem születésem kö-
rülményeir�l. És bár már kívülr�l ismertem a „szto-
rit”, te sosem fáradtál el újra és újra elmesélni azt.
Emlékszel?... Még kereken egy hónapom lett volna
a születésemig, amikor a hároméves bátyám úgy
döntött, hogy meglovagolja hatodik emeleti laká-
sunk erkélykorlátját. Ekkor ijedtségedben –miután
�t megmentetted- beindult a szülés, így a miskol-
ci koraszülött osztályon szoríthattál el�ször a
karjaidban. Azt mondtad, felejthetetlen élmény
volt… Én pedig minden alkalommal dagadtam a
büszkeségt�l, amikor ezt hallottam!

Aztán n�ttem, növögettem, szépen cseperedtem. Már óvodás korom-
ban is sok kalamajkába keveredtem túlzott önállósodási törekvéseim mi-
att. Te mégis mindig félt� szeretettel próbáltad nyesegetni önfej�ségem
„vadhajtásait” több-kevesebb sikerrel.

Emlékszel, amikor négy-ötéves koromban - a legféltettebb játékaimat
batyuba csomagolva - vélt sértettségemben nekivágtam a nagyvilágnak?
Egészen a liftig jutottam, amit még föl sem értem… 

Akkor is kicsi voltam még, amikor megtanultam azt a verset, amit szin-
te minden évben elmondtam neked ezen a napon. Emlékszel?... Ma is fülembe
csengenek kezd� szavai, a hangsúlyom, ahogy gyerekként kántáltam: „Na-
dányi Zoltán: Anyu. Tudok egy varázsszót, ha én azt kimondom, egyszer-
re elmúlik minden bajom, gondom…” Te pedig mindig meghatódva hallgat-
tad szavaimat.

Drága Anyukám! Emlékszel?...
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Neked, apának és családom többi tagjának (akik közül sajnos, már töb-
ben nincsenek velünk) köszönhetem felh�tlen gyermekkoromat, ami fel-
n�tt életemet és pályaválasztásomat befolyásolta, meghatározta. Azt hi-
szem, azon szerencsés emberek közé tartozom, akik megélhették szüleik
és –bár rövid ideig- nagyszüleik gondoskodó, és bevallom, sokszor kényez-
tet� szeretetét.  

Nektek köszönhetem, hogy megtapasztalhattam a Jóisten szeretetét
és tiszteletét is, hiszen ti voltatok azok, akik el�ször fogtatok kézen és
elvittetek a templomba. Emlékszel?

Eleinte nem értettem, hogy nekem miért
„kell” oda mennem, amikor sokkal fontosabb
dolgaim vannak, hiszen annyi játék vár rám
odahaza! Te pedig türelmesen és bölcsen el-
magyaráztad nekem a fontossági sorrendet
az életünkben.

Általános és középiskolai tanulmányaimat
végezve talán csalódást okoztam neked pá-
lyaválasztásommal, hiszen nem orvos lett be-
l�lem, ahogy te mindig is szeretted volna. 

Ugye, már megbocsátottál nekem ezért?...
Aztán ahogy telt-múlt az id�, egyre büszkébb lettél –sokszor ok nélkül is-
gyógypedagógus gyermekedre…

A feln�ttkor küszöbéhez érve szintén többször próbára tettem türel-
meteket makacsságommal, de mivel keresztény értékeket és életelveket
oltottatok belém, az id�nkénti kilengéseim után mindig visszatértem a he-
lyes útra. 

Az sem lehetett egyszer�, amikor elengedted feln�tt gyermeked kezét,
aki a messzi távolban, idegenben talált munkát. Aztán csak imádkozhat-
tál érte nap mint nap, nehogy baja essék, hogy tisztességgel, becsülettel
megállja a helyét, továbbá azért, hogy a Jóisten hazavezérelje majd, ha itt
az ideje.

Mekkora megpróbáltatás lehetett számodra az is, amikor rájöttél, hogy
neked mint pénzügyi szakembernek ilyen irányban antitalentum a gyerme-
ke, akinek fogalma sincs alapvet� anyagi dolgokról. Emlékszel?... A fejedet
fogtad és ismét aggódni kezdtél miattam: mi lesz ebb�l a gyerekb�l?! Én
pedig csak a vállamat vonogattam.

Az évek múlásával sajnos, a betegségek is rád találtak. Er�d fogyat-
kozott, a Jóistenbe vetett hited azonban a legnagyobb fájdalmak közepette
sem ingott meg. Mennyire csodáltalak ezért! Bárhol, bármilyen körülmé-
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nyek között is voltál, nem indulhatott úgy a
nap, hogy az imáidat és a rózsafüzért el ne
imádkoztad volna. Csak ezután jöhetett bár-
milyen beavatkozás.

Emlékszem, egy m�téted után kimerülten fe-
küdtél a kórházi ágyadon, amikor közöltem ve-
led a tervemet, hogy indulok a Balaton-át-
úszáson. Képes voltál miattam még a sebész f�-
orvossal is vitába szállni, és csak akkor enged-
tél el nyugodt szívvel, amikor � is támogatott az úszásban. Kés�bb, ami-
kor ez már a szenvedélyemmé vált, már csak legyintettél…

Sosem felejtem el rendszeres anya-lánya beszélgetéseinket. Ezek so-
rán olyan gondolatokat és bölcsességeket osztottál meg velem, amiket éle-
ted során megtapasztaltál. Neked mindig �szintén elmondhattam kéte-
lyeimet és terveimet, mert te mindig biztattál és jó tanácsokkal láttál el.

Aztán elérkezett az utolsó ilyen beszélgetésünk. Erre ma sem tudok köny-
nyek nélkül visszaemlékezni. Emlékszel?... E szavakat mondtad nekem: „Kis-
lányom! Engedj elmennem! Számomra ez az élet már csak fájdalom, teher
és kínszenvedés.”

Közös életünk során nem sok mindent kértél t�lem, és én még ezt a ké-
résedet sem tudtam teljesíteni. Gyenge és önz� voltam, csak magamra
gondoltam, hiszen nem tudtam nélküled elképzelni az életemet. Kérlek, bo-
csáss meg nekem ezért! 

Aztán hetekkel kés�bb a Jóisten mégis magához szólított téged, meg-
szabadítva a további m�tétekt�l, szenvedésekt�l. Tudom, megnyugtató volt
számodra a tudat, hogy gyermekeid melletted lehettek utolsó perceidben,
a kórházban. Ekkor már csak ez volt minden vágyad. A Jóisten irántad való
szeretetét fejezte ki azzal, hogy megadta neked ezt a kegyelmet.

Azóta is minden évben - Anyák napján - eszembe jutnak közös emléke-
ink. Bárcsak idén is személyesen adhatnám át neked virágcsokromat, és
mondhatnám el a már korábban említett Nadányi Zoltán-vers utolsó vers-
szakait:

„…Csak látni akarlak, anyu, fényes csillag; látni,
ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak. Látni si-
etséged, angyal szelídséged, odabújni hozzád, meg-
ölelni téged.”

Azért csak fogadd t�lem ezeket a sorokat örök
szeretettel és hálával!

esbé
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Immár 20 éve, 1993. má-
jus elseje kora hajnalán föl-
di életének utolsó percei is
leperegtek els� plébáno-
sunk, Juhász István érseki
tanácsos homokóráján. Ka-
zincbarcika els� plébánosa
hosszú szenvedés után visz-
szaadta lelkét Teremt�jének.

Igen, érte szóltak a Szent
Teréz-templom harangjai e
nem mindennapi órában.
Búcsúztattuk �t, és kikísér-
tük testét szeretett plébáni-
ájáról. Hiányát mindannyi-
an megszenvedtük, fiatalok,
id�sek egyaránt. 

Életének egyes fázisai-
ról már több cikk jelent

A harangok érte szóltak

meg egyházközségi kiadványunkban, a Harangszó-
ban, de most, a 20 éves megemlékezés kapcsán sze-
retném Juhász atya egyházi és világi tevékenységét
összefoglalni.

Teszem ezt azért, hogy az a korosztály is, kiknek
szüleit, nagyszüleit az igaz hit felé vezette, megis-
merhesse a ravatalozó melletti sírhelyen nyugvó plé-
bános életét, aki Kazincbarcikán nem kevesebb, mint
31 évet élt, és híveiért s a városért munkálkodott.

Egyházközségünk jelenlegi világi elnöke 20 évvel
ezel�tt templomi búcsúztatójában torokszorítóan kér-
te ravatalán fekv� lelki atyánkat, barátunkat - ahogyan
�t sokan nevezték - Tiszit, Jupit: 

- Atya! Mutasd meg hív� népednek a további he-
lyes utat, hogy ne térjünk le az általad eddig veze-
tett útról!

Hiszem és vallom, hogy egykori plébánosunk bol-
dogan néz vissza az örök hazából. Láthatja, hogy jó
földbe hullott magvak n�ttek, bokrosodtak és volt
szocialista városunk hív� népe hálát ad ma is Isten-
nek, hogy ilyen lelki atyát adott városunknak.

A római katolikus plébános munkája összeforrt 
Kazincbarcika várossá válásával, fejl�désével.

Volt szerencsém 1962-t�l ismerni és figyelemmel
kísérni közéleti munkáját, szereplését. Közvetlen mun-
katársának mondhattam magam, különösen abban
az id�ben, amikor Juhász atya küzdött Kazincbarci-
ka várossá válásáért, közéletének változásáért, és nagy
szerepet vállalt az emberek tudatformálásában is.

Felszentelése után káplánként Berente községbe
került, mert ott volt akkoriban a plébánia, s Kazinc-
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barcikát csak filiaként tartotta nyilván
az Egri F�egyházmegye.

Beszélgetéseink során az � felvetése
volt plébánosának, Farkas Istvánnak ha-
lála után - amikor fiatal papként egyedül
vitte a terheket -, hogy Kazincbarcikának
jöv�je van, jöv�je az ipari fejl�désben,
s jöv�je kell, hogy legyen a hív� életben
is. Tehát ott a helye egy papnak a fejl�-
d� város életében lelki szinten is.

Annak érdekében, hogy az akkori Bé-
keváros lelki életét igazgassa, naponta
végezte papi hivatását: keresztelt, eske-
tett, temetett, szentmisét mondott nap
mint nap a település egyetlen templo-
mában, melyet gyalog, kerékpáron, majd
kismotoron közelített meg Berentér�l té-
len, nyáron. Hitoktatott, s erkölcsi tartást
igyekezett adni az - igazán széles nép-
rétegb�l Kazincbarcikára költözött - em-
bereknek.

Amikor a régi, romos egyházi épít-
mény egy része kiürült, az egyházmegye
érsekének engedélyével otthagyta a be-
rentei kényelmes plébániát, és itt, váro-
sunkban megtelepedve azonnal hozzá-
fogott a szervezéshez, az épület lakha-
tóvá tételéhez.

Ifjúsági és feln�tt hittancsoportokat
szervezett, s mint a mágnes, maga köré
vonzotta a fiatalokat, s id�seket. Háza az
öreg, de szép plébánia mindenki el�tt
nyitva állt a nap minden órájában. Nyit-
va állt azok el�tt is, akik megszorultak,
megéheztek, vagy egy jó szót akartak
hallani, ha elkeseredtek vagy valami bán-
totta �ket.

Keresztelt, hitoktatott, tanított temp-

lomában, hisz iskolában nem taníthatott.
Ellátta kés�bb Rudolftelep, majd Sajó-
galgóc, Dédestapolcsány templomait is.

Egyre többen gy�ltek köréje, ifjú há-
zasok, fiatal értelmiségiek, s megtelt a
templom, s�t nagyobb ünnepeken kicsi-
nek bizonyult már.

E fejl�dést a rendszerváltás utáni id�-
szakban a város akkori vezet�i is érez-
ték, tapasztalták és elismerték. Sok eset-
ben �k is felkeresték �t, különböz� ügye-
ik támogatását, tanácsát kérve.

Sajtó- és közéleti figyel�t tartott fenn,
hisz rá kellett irányítani hívei figyelmét
egy-egy újságcikkre, filmre, el�adásra,
mert ritkán jelentek meg a 60-as 70-es
években keresztény embernek is tanul-
ságos és követend� írások! 

Támogatta a keresztény sajtót, nem
volt hiány az egyházi lapokból a temp-
lomban, a megmaradt példányok pedig
a közintézményekbe kerültek hasznos
olvasnivalóként.

Autóbusszal szervezett mozi- és szín-
házlátogatásokat, rendszeres résztvev�-
je volt minden közéleti megmozdulásnak
a városban. Az emberek ezt észrevették,
és sokan követték iránymutatását e téren
is. Ennek eredménye lett, hogy városunk
képvisel�-testületének tagjaként a kul-
turális bizottságban tevékenykedett.

A város romos templomát, annak kör-
nyezetét minden erejével, közösségi
munka szervezésével szépítette. Meg-
újult annak környezete, a templombels�
teljes átalakításával azt nemcsak temp-
lommá, hanem a város közösségi házá-
vá is kívánta fejleszteni.
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Munkája és jó meglátása eredmé-
nyeképpen rendszeressé váltak a temp-
lomi koncertek, a zenei- és kórusren-
dezvények.

Nagy hozzáértéssel válogatta meg,
hogy mi az, amire az egyházközségnek
szüksége lehet. Kilincselt, hogy orgonát
kapjon a templom, és ebben Kazincbar-
cika kulturális vezetése is partner volt.

A város díszévé lett a küls�leg és bel-
s�leg is megújult Szent Teréz-templom.
M�vészi érték� faragások kerültek ki-
tartó munkája és szépérzéke nyomán a
templomba, és ma már sokszor úgy jön-
nek ide érdekl�d�k, hogy meg kívánják
nézni e „múzeumot”, ahol Lavotta Géza
fafaragóm�vész alkotásai díszítik az ol-
tárt és a falakat. 

Juhász atya alapítója volt a Város-
szépít� Egyesületnek is. Mindenkit arra
biztatott, hogy a város szépítéséért te-
gyen meg mindent. Egyike volt azok-
nak, akik els�ként teremtettek környe-
zetükben szép udvart. A templomkert
pedig nagyon szép színfolt volt a város-
ban díszfáival, bokraival, szépen gon-
dozott pázsitjával.

Nagy álma - ami ma már köddé vált
- hogy kell egy dísztér a városban, és
ezt a teret a két templom közé álmod-
ta meg. E tér névadója is � lett. Ide kép-
zelte a Kazincbarcika múltját repre-
zentáló h�si emlékm� beépítését is, ami
jelenleg a református templom bejára-
tánál kapott helyet.

Ide álmodta meg Kazincbarcika kis
f�terét, ahova összejöhetnek az embe-
rek beszélgetni, jellegzetes pünkösdi és

Teréz-napi búcsúi vásárra, vagy hason-
ló rendezvényekre.

Vitathatatlanul az � érdeme és mun-
kája az is, hogy Kazincbarcika város ren-
delkezik egy Máltai-házzal a rászorult
lakosok megsegítésére. � járta ki, hogy
az önkormányzat egy épületet biztosítson
erre a célra, melyet a Don Bosco Szak-
iskola önköltségen helyreállított. A le-
gendás hír� Csilla bárón� és Kozma Imre
atya - a Máltai Szeretetszolgálat vezet�-
je - két alkalommal is plébánosunk ven-
dége volt.

Személyesen, saját költségén járt
Budapesten és elintézte, hogy a városi
kórház akkor modernnek mondható
ágyakat, m�szereket, eszközöket kap-
hasson a Máltai Szeretetszolgálat köz-
rem�ködésével.

Aztán jött a gyilkos kór, mely 1993.
május elsejének hajnalán - az � szeretett
Mária hónapjának els� napján - Kazinc-
barcikáért, a város lakosságáért 31 évet
itt tevékenyked� els� plébánosát is le-
döntötte. Érte szólt a harang!

Síremlékének szövegét is � diktálta
le, és így kérte, ahogy azt tartalmazza is
szerény emlékm�ve. „Szerette híveit…
……Istennél találkozunk.”

Többen élünk még abból az id�b�l.
Az atya fiataljai feln�tté váltak. Tudom
és bízom benne, hogy emlékét ma is
sokan �rzik, imáikban megemlékeznek
els� plébánosukról, tetteir�l, munkás-
ságáról.

Atya! „Nyugodj békében.”
Binó Imre

egykori világi elnök
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Els�áldozóival

Már kisgyermekként sok id�t töl-
töttem a plébánia udvarán, mivel édes-
anyám a közelben dolgozott. Tiszi min-
dig szeretettel foglalkozott velünk. Ha
kellett, gyermek volt a gyerekek kö-
zött, ha kellett, szigorú atya. Az ifjú-
sági csoportfoglalkozásai sokszor vég-
z�dtek játékkal, énekléssel, nagy dísz-
párna csatákkal. Nekünk az id� meg-
állt ilyenkor, csak sajnos az óra nem. 

Hogy szüleimt�l ne kapjak szidást
a kés�i kimaradásért, kis cédulán id�,
aláírás, pecsét igazolta, hogy nem más-
hol töltöttem az id�met, csak nála, a
plébánián. Nagy segítség volt ez a
konfliktusok kezelése.

A lázadás id�szaka sajnos engem is
elszakított az egyháztól, a kedves temp-
lomtól és a közösségt�l. De ekkor is
tudtam, hogy Tiszire számíthatok.

Amikor több évi távollét után tele-
fonon segítségét kértem, nem azt kér-
dezte, hogy miért nem járok templom-
ba, hanem, hogy miben segíthet. A meg-
beszélt id�pontban ott állt az autójával,

és segített hazavinni a barátn�met és újszülött
gyermekét. Nem sokat beszélt, kérdezett, de a
szemében láttam az aggodalmat, a szeret� Jé-
zust, hogy visszavár. Ezt én akkor még nem
tudtam így megfogalmazni, de éreztem, hogy
ezt a tekintetet nem fogom elfelejteni.

A viszontagságos évek után elérkezett a pil-
lanat, amikor újra szükségét éreztem, hogy
visszatérjek Istenhez. Tiszi - mint mindig -
nagy szeretettel fogadott, mintha csak egy hosz-
szú kirándulásról jöttem volna meg. Kértem,
hogy gyermekeinket részesítse a keresztség
szentségében, amit azonnal meg is tett.

A keresztelés után családunkban fizikai gyó-
gyulásnak lehettünk tanúi. Én hiszem, hogy
szeretetb�l fakadó áldása, imája is segített ben-
nünket ennek megtapasztalására. És segített 
- mint atya gyermekének -, hogy rátaláljak arra
az útra, amin most járok.

Akkoriban kis Trabantommal próbáltam le-
gy�zni a távolságokat, és segíteni, ahol kel-
lett, de az aksi tönkrement. Ismét Tiszi volt az,
aki önzetlenül kisegített a bajból.

De fizikai, anyagi segítségnyújtásán túlmu-
tat az a lelki épüléshez szükséges segítsége,
amit nála megtapasztaltam, s amir�l írni ke-
vésnek bizonyulna az újság minden oldala.

Sajnos a szörny� kór �t is elérte és legy�z-
te. Hálás vagyok a jó Istennek, hogy betegsé-
ge idején mellette állhattam, betegágyánál vir-
raszthattam, imádkozhattam.

El�rement. Nem halt meg, csak el�rement....
Tudom, hogy nem sz�nt meg segíteni, hiszen
bármikor kérem közbenjáró segítségét, min-
dig kapok választ.

Horváth Terézia / Teca

A segítõkész Tiszi

Emlékmorzsák Juhász atyáról
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Sok emléket �rzök Juhász atyáról.
Az egyik már betegségéhez kapcso-
lódik. A 90-es években a „Telefon-
doktor” munkatársa voltam. Az utol-
só negyedéves program készítésekor a
karácsonyi m�sor összeállítása kap-
csán Juhász atyára gondoltunk.

Korábban érkeztem a templomba,
illetve a sekrestyébe, és el�álltam a
kéréssel. � szomorú, de határozott
hangon azt felelte:

- Kati, nem vállalhatom, rákbeteg
vagyok, meg fogok halni.

Szó nem jött az ajkamra. Döbben-
ten ténferegtem ki a sekrestyéb�l, és
mentem a szentmisére. Sírtam és
imádkoztam, fohászkodtam az égiek-
hez, ha ez igaz, akkor is gyógyuljon
meg István atya!

Szentmise után földre szegezett arc-
cal bandukoltam haza, mikor Tiszi -
még miseruhában - utánam kiáltott a

Szentmise a szabadban

„Mégis vállalom!”
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sekrestyéb�l:
- Kati, mégis vállalom!
Az el�adást megírta, magnószalag-

ra mondta. Mi lejátszottuk, amit na-
gyon sokan hallgattak az ünnepek
alatt.

Kés�bb sokat töprengtem azon, va-
jon mi változtathatta meg els� vála-
szát? Az élni akarás? Vagy, hogy még
addig is, amíg Isten engedi, hasznos-

sá kell tenni magunkat? Vagy azért,
mert az � személye fontos volt mások
számára? Vagy a feladat még a beteg-
ségben is „jó mankó”?

Vagy egyszer�en emberi nagysága
felülemelkedett a betegségen, jó pász-
tor énje pedig úgy érezte, hogy éppen
a karácsonyi m�sorban kell hirdetnie
a béke és a szeretet üzenetét.

govka

1990-ben hívtál meg az
Úr szolgálatára sekrestyés-
nek, amit örömmel elvál-
laltam. Nagyon szigorú,
igényes, következetes em-
ber voltál, akit�l az évek
során sokat tanulhattam.

Hogy mit hagytál rám?
…A templom és a szolgá-
lat szeretetét, a templom
tisztaságát, az oltár és a vi-
rágtálak díszítésének ízlé-
ses fortélyait, amire te ma-
gad tanítottál engem.

Ma is emlékszem, hogy
hogyan készült az els� vi-
rágtál: a virágok kiválasz-
tását rám bíztad, de a tál-
ba már te rendezted el azo-
kat, mondván, ezután ez
az én feladatom lesz, és

rám hagyod a templom díszítését.
Köszönöm neked a bizalmat és a szeretetedet,

melynek él� emlékére lelked üdvéért minden év-
ben szentmisét mondatok.

Én azóta is örvendez� lélekkel - Isten dics�sé-
gére - díszítem az oltárt és a templomot, „a mi kis
bazilikánkat”, ahogyan te azt meghagytad. 

Mosolygó Mária - ahogyan te neveztél engem

Az ezüstmisén

Üdvéért imádkozom húsz éve
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Egy ember úgy döntött,
nemes sz�l�vessz�t vásá-
rol, hogy amikor majd
megn�, szép lugassá tere-
bélyesedjék.

Teltek múltak az évek,
a gazda évr�l évre nagy
örömmel nézte, hogyan
növekszik a sz�l�je. Örö-
mét lelte benne. Megsze-
rette, és minden jóval el-
halmozta.

A sz�l�t� jól érezte ma-
gát, mert mindene meg-
volt, amit az életben kí-
vánhatott. Gondtalanul élt
és örült, hogy van, aki sze-
reti, van, aki gondját vise-
li. � is örömet akart sze-
rezni, ezért b�ségesen
meghálálta a gazda gon-
doskodását.

Történt, hogy az éltet�
tavaszok és nyarak után
h�vös �sz érkezett, és hir-
telen - szinte egyik napról
a másikra - beköszöntött a
zord, hideg tél. A kecses
sz�l�t� szinte minden tag-
jában vacogott. Nem tu-
dott menekülni a der-
meszt� hideg egyre er�-
sebb szorításától. Az élet

Egy sz�l�t� története
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megállt a tagjaiban, de senki nem vet-
te észre, kiáltása sem hallatszott.

Elmúlt a tél. Ismét beköszöntött a
tavasz. A nap éltet� sugarai újra el�-
csalogatták a rügyeket, minden szinte
egy varázsütésre megelevenedett.

A gazda is kiment egyik nap, hogy
körülnézzen kedvenc fái között. Ekkor
vette észre, hogy a kedves sz�l�t� ágai
szárazon, élettelenül merednek az ég
felé. Hiába csiklandozta a tavaszi nap
rügyfakasztó sugara, az életnek már
semmi jelét nem mutatta. 

A gazda várt még, hátha késik, vár-
ta, hogy esetleg a tövén még újra in-
dul az élet friss hajtása, de hetek múl-
tán is halottan állt ott a kedves sz�l�-
t�. Ekkor fájó szívvel vette a f�részét,
és kivágta az élettelen sz�l�t�t. Sze-
métre került, kidobták, hogy elégessék.

De az isteni Mester más tervet ké-
szített számára. Nem a megszokott
pusztulást, hanem az életet, egy má-
sabb életet. 

Történt egyik nap, hogy a gazda fia
sok száraz gallyat kezdett összevágni.
Ahogy sorra szedte és aprította egy-
más után az ágakat, egyszer csak ke-
zébe került a kidobott sz�l�t� is. Ahogy

forgatta kezében, egyszer csak felcsil-
lant a szeme.

- Ez nem t�zre való! Ez lesz a szo-
bám dísze! És máris - meglátva benne
a titkot - a fiú gondosan megtisztítot-
ta, végeit szépen lef�részelte, majd vé-
kony lakkréteggel bevonta. Keresztet
készített számára, és arra szögezte fel. 

Elkészült a m�. Krisztus alakja raj-
zolódott ki, ahogy a sz�l� kecses szá-
rai felszögezve ívelnek a kereszten. 

Évek teltek el. Sokan megcsodál-
ták, és ma is szobám dísze ez a kereszt.

Saját életutunk van megírva ebben
a keresztben. Minket is kiválasztott a
Mester. Gondosan nevelt, örömét ta-
lálta bennünk, de az élet jeges, szorí-
tó keze minket is sokszor elpusztít. 

Az � keze azonban újra megragad,
mert nem a pusztulást, hanem az éle-
tet szánta nekünk. Meglátta bennem is,
meglátja benned is a szépet, az érté-
keset, és ujjongva alakít, hogy szép
legyél Isten szemében. Keresztet készít
számodra is, de ez lesz a te menekü-
lésed a halálból, hogy újra élj, és bol-
dog légy. 

Szarvas Péter esperes, plébános
Szent Anna Plébánia - Miskolc

A kötelesség, ha Istent�l való, maga az életút.

Törékeny létünk a legfényesebb bizonyíték arra, hogy valaki vigyáz ránk.

Jótetteimben az a b�nöm, ha abbahagyom.

Morzsák
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Piricsén, férjem szül�falujában
szokás volt, hogy húsvétvasár-
napra a világ végér�l is hazajöttek
a rokonok, hogy együtt ünnepeljen
a nagy család. Amíg a gyerekek ki-
csik voltak, ez nem volt mindig
egyszer�, de mi is mentünk.

Férjem halála után kilenc hó-
nappal drága anyósom is követte
fiát az örök hazába. Szeretett apó-
som - aki már akkor 85 éves volt
- felmérte a helyzetet, feladta az
eddigi falusi életét, és �sszel be-
költözött sógorn�mékhez Nyír-
egyházára, egy panellakásba. 

Kicsit szorongva vártuk a kö-
vetkez� húsvétot. Az, hogy mi a
gyerekekkel megyünk, természe-

tes volt, de hogyan lehetne minél kevesebb fájda-
lommal „túlélni” ezt az ünnepet? 

A lányom ötlete volt, hogy menjünk vissza
mindnyájan Piricsére a szentmisére, aztán majd
összeülünk az ünnepi ebédre Nyíregyházán. Nagy-
szer� ötlet volt. Apósom is nagyon örült, hogy ta-
lálkozhatott a rokonokkal, a barátokkal.

A szentmisén egy távoli rokon, Zoli bácsi ült
mellettem. A perselyezés el�tt odaszólt nekem,
hogy nem tudnék-e adni neki 200 forintot, mert
nem volt nála pénz, de majd megadja. 

Természetesen adtam, bár nem volt reális esély
arra, hogy visszakapom.

Eltelt pár év, amikor apósom kórházba került.
Ugyanakkor, ugyanarra a kórházi osztályra vették
föl Zoli bácsit is. Találkozott a két id�s ember, és
Zoli bácsi - látva sógorn�met - szólt neki:

- Irénke, tartozom neked 200 forint persely-
pénzzel, meg akarom adni.

- Zoli bácsi, nem én adtam azt a pénzt, hanem
Etelka, de eljuttatom neki.

Zoli bácsi pár nap múlva meghalt, a pénz pedig
visszakerült hozzám. Az a papír kétszázas sokáig
a szekrényem szélén volt, és bármikor megláttam,
Zoli bácsiért szállt egy fohász. 

Milyen is a Gondviselés! Olyan távoli volt a
rokonság, hogy ha nincs a 200 forintos „akciónk”,
nem jut el hozzám Zoli bácsi halálának a híre. So-
sem imádkoztam volna érte. 

Mivel tudtam, hogy Zoli bácsi családja nem
vallásgyakorló, üzenet volt számomra a 200 fo-
rint, hogy nekem kell lelki üdvéért szentmisét mon-
datni.

Isten útjai kifürkészhetetlenek. Görbe vonalak-
kal is tud egyenesen írni. Egy papír kétszázassal is
tud gondoskodni a lelkünkr�l.

Mihaleczkuné Etelka

Egy régi húsvét emléke
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Locsolóversek

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéb�l rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavízt�l megn�nek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.

Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Olyan lesz az arcuk t�le, mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
F�képp a dolgos szül�k jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenb�l eleget,
F�képp békességet, egészséget és szeretetet!

Üdvözlöm e szent ünnepet, a ház minden lakóit,
Kívánom, hogy töltsék vígan ennek minden óráit.
Vagyon itt egy szép virágszál, aki, tudom, öntözést vár,
Mert víz nélkül minden plánta, úgy gondolom, elszáradna!
De hogy � soká viruljon, szép orcája is piruljon,
Megöntözöm piros vízzel, fogadja el jó szívvel!
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Gyerekeknek
Kicsik és Nagyok! A húsvéti szünid�t töltsétek aktív pihenéssel! Örülnénk,
ha szakítanátok id�t arra is, hogy az általunk összeállított rejtvényeket meg-
oldanátok, és azokat személyesen vagy levélben hozzánk eljuttatnátok. Ér-
demes, mert a helyes megfejt�k között értékes ajándékokat sorsolunk ki.

Keresztrejtvény

1.) Erre jelentkezett Jézus a názáreti zsinagógában
2.) Jézus tanítása a 8 boldogságról
3.) Szenvedés helye
4.) Ekkor feszítették keresztre Jézust
5.) Az áruló apostol
6.) Istennel való kapcsolatunk
7.) Örömhír
8.) Jézus Kánában tette els�……………..
9.) A hitetlen apostol
10.) Jézus tanítványai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Rakd sorba Jézus szenvedésének eseményeit!

Az utolsó vacsora el�készítése (Lk 22,7-23)

Elérkezett a kovásztalan kenyér napja. Ekkor szokták ___________ a hús-
véti bárányt. Jézus elküldte Pétert és Jánost ezzel a megbízatással: „Menje-
tek, készítsétek el a ___________________, hogy elkölthessük.” „Hol készít-
sük el?” - kérdezték. „Menjetek a városba - felelte -, ott találkoztok egy vi-
zeskorsót viv� emberrel. Menjetek utána abba a házba, ahová megy, s mond-
játok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti: Hol van a terem, ahol a hús-
véti vacsorát ___________________ elkölthetem? És majd mutat nektek egy
tágas, étkezésre berendezett emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” Elmentek,
s úgy találtak mindent, ahogy mondta. El is készítették a húsvéti vacsorát. Amint
elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hoz-
zájuk: „_______________________ rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem
veletek, miel�tt _______________________. Mondom nektek, többé nem
eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.” Aztán fogta
___________________, hálát adott és így szólt: „Vegyétek, osszátok el maga-
tok között. Mondom nektek: nem iszom a sz�l� terméséb�l addig, amíg el
nem jön ________________.” Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott,
_____________ és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: „Ez az én testem,
amelyet ________________. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy a
vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség
az én véremben, amelyet értetek kiontanak. De nézzétek, ______________ keze
is rajta az asztalon. Az Emberfia ugyan elmegy, de jaj annak az embernek, aki
elárulja.” Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki az közülük, aki ilyet tesz.

(a kelyhet, az áruló, az Isten országa, értetek adok, feláldozni, húsvéti 
vacsorát, megtörte, szenvedek, tanítványaimmal, vágyva vágytam)

Egészíts ki a mondatokat a feladat végén megadott szavakkal!

keresztet hordozta tövissel koronázták
keresztre feszítették vérrel verejtékezett 

megostorozták
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Levélcím:
Római Katolikus Plébánia – 

3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 35.
E-mail cím: bona1.judit@citromail.hu.

A megfejtéseket leadhatjátok Kazincbarcikán,
a templomok sekrestyéiben, de levélben vagy
e-mailben is elküldhetitek.

Kegyelemteljes, húsvéti ünnepeket kívánunk nektek!
Bóna Jutka néni és az újság szerkeszt�i.

Szinezd ki és rakd sorba a keresztút képeit!
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1879. februárjában
történt, hogy Bosco
Szent János és templomi
kórusa meghívást kapott
Nizzába Mazzarello Má-
riától, hogy tartsanak ün-
nepélyes szentmisét
Sz�z Mária tiszteletére.
Don Bosco vonaton tet-
te meg az utat kis éneke-
seivel, akik közül sokan
addig még távolról sem
láttak vonatot. Csodála-
tosan telt számukra az út,
mind kihajoltak az abla-
kon, és élvezték az elé-
jük táruló panorámát.
Igen ám, csakhogy a szél
- amellett, hogy össze-
kócolta a gyerekek haját
- a torkukat is megvisel-
te. Így az énekesek jó ré-
sze rekedten érkezett
meg Nizzába. Közéjük
tartozott a szólista, Na-
talino Brusasca is.

Kezdetét vette a szent-
mise, és a Glóriához érve
minden szem Natalinóra
szegez�dött. De a kar-

Bosco Szent János és a fiatalok

nagy, Don Cagliero intésekor a kisfiú csalogány-
hangja bennrekedt. Képzeljük csak el Natalinót!
Egy világ omlott össze benne, hatalmas szorongás
lett rajta úrrá, és elrohant.

Mária visszavezette a fiút Don Boscohoz, aki
így szólt hozzá, felmutatva két ujját:

- Két dolog, Natalino: az els�, gyere enni, mert
ebédid� van, a második, ne is gondolj rá többet…
Ma este majd meglátod, meglátod….”

Don Cagliero már készült megváltoztatni az esti
szertartás énekrendjét, de Don Bosco meggy�zte,
hogy ne tegye, hagyja benn Natalino szólóját.

Elérkezett az este: Don Bosco csodálatos han-
gon prédikált, majd elmondta az áldást, amelyet a
Tantum ergo-nak kellett követnie: Ez volt Natalino
pillanata, akinek addig viszont szemernyi hang sem
jött ki a torkán. Mikor azonban Don Cagliero intett

A hangcsere
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- Egy pap mindig pap marad - mon-
dogatta Don Bosco - ennek tükröz�d-
nie kell minden szavában, bármilyen
helyzetbe kerül. A szeme el�tt mindig
az üdvösségnek kell lebegnie, és nem
engedheti meg magának, hogy aki
hozzáfordul, jó szó nélkül bocsássa el.
A szavakat pedig a tettek igazolják.

Don Bosco abban az id�ben gyak-
ran járt haza Becchibe, hogy meglá-
togassa testvéreit. Egy alkalommal fél-
rees� d�l�utat választott, ahol este egy
ismeretlen állta az útját:

- Pénzt vagy életet! - kiáltotta. Don
Bosco megtorpant, szemébe nézett,
majd így szólt.

- Türelem…
- Mi az, hogy türelem?!...Ide a

pénzt, vagy meghal!
- Nincs pénzem, ami téged illet.

Ami az életemet illeti, azt Istent�l kap-
tam, és csak � veheti el t�lem.

Bár az útonállónak sapka volt a sze-
mébe húzva, Don Bosco Antonio Col-
tesét vélte felismerni benne, akivel
még a torinói börtönben találkozott,
és akinek pár napja sikerült szabadul-
nia, éppen a szent közbenjárására. �
akkor csendesen a nevén szólította:

- Nahát, nahát Antonió! Hát te még
mindig ezt az aljas mesterséget �zöd?
Így tartod meg az ígéreted, amit nekem
tettél Torinóban?

A szerencsétlen felismerte Don Bos-
cot, és hebegni kezdett.

- Jaj, Don Bosco! Bocsásson meg!
Nem ismertem fel….Bocsánatát ké-
rem!

- Ennyi nem elég, drága Antónióm,
életmódot kell változtatnod.

neki, Natalino torkán hatalmas megle-
petésre cseng�-bongó hang tört el�.
Mindenki megindultan hallgatta, s
maga Natalino is nehezen fojtotta visz-
sza könnyeit.

Ugyanakkor, a Tantum ergo után
Don Bosconak kellett volna elénekel-
nie az Oremust, ám alig jött ki hang a
torkán. A legközelebbi ministránsok
is alig hallották.

A szertartás végén Natalino sorra
kapta a gratulációkat, majd Don Bos-

co is odament hozzá és azt suttogta:
- Ugye, hogy megmondtam? Most

viszont már cseréljük vissza a han-
gunkat, mert megbeszélést kell tarta-
nom a munkatársaim körében!

Így a hangszálak visszatértek ere-
deti tulajdonosaikhoz. 

Natalino Brusasca elhatározta, hogy
élete végéig Don Bosco mellett marad.
Azt mondta neki:

- Don Bosco, ön nekem adta a hang-
ját, én önnek adom az életem.

Pénzt vagy életet!



98 ________________________________________________________________

- Megígérem!
- Nem, nem elég

ez sem. Ebben a
pillanatban el kell
kezdened, mondjuk
gyónással!

- Hát legyen…
meggyónok.

- Azonnal?
- Ha így akarja…

de nem vagyok fel-
készülve.

- Én foglak fel-
készíteni téged, de
te ígérd meg az Úris-
tennek, hogy végleg
szakítasz ezzel a gya-
lázatos életformával.

- Megígérem neki.
Don Bosco bele-

karolt, az út szélére
vonta �t, majd ott le-
térdeltette. A gazfickó
pedig meggyónt az
igazi b�nbánat min-
den jelével. A szent
akkor emlékérmet
ajándékozott neki, és
azt a kevéske pénzt,
ami nála volt.

Másnap közösen
elmentek Torinóba,
ahol Don Bosco tisz-
tességes állást szer-
zett neki, így végül
jó kereszténnyé és
erényes családapává
vált.

Ajánlja: Szerafi Éva
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A nagymama - unokája kezét fogva -
belépett a templomba. Megkereste a piros
fényt, amely Jézus oltárát jelezte. Letér-
delt és elkezdett imádkozni. Az unoka rá-
nézett a nagymamára, aztán a piros fény-
re, majd ismét a nagymamára. Egyszer
csak kifakadt:

- Nagymama! Amikor majd zöldre vált,
kimegyünk, ugye?

- Ez a fény sosem lesz zöld. Megállás

nélkül arra szólít: Állj meg! Ez a szikla.
Az egyetlen szikla, amelyhez az emberi
lények odaköthetik magukat. Az egyet-
len állomás, ahol megpihenhetünk.
“Gyertek hozzám mindannyian, akik el-
fáradtatok, s akik terhet hordoztok - én
megkönnyítlek titeket…Térjetek meg, mert
Isten országa eljött közétek.”

Jézus közöttünk van. De hányan vesz-
szük észre?

Egy ember elment a bölcshöz:
- Álmot láttam, de sehogy sem tudok

rájönni, mi az értelme. Kérlek, segíts raj-
tam!

- Hallgatlak - bólintott a bölcs.
- Az utcán mentem, a mi utcánkban,

ahol mindennap járok. Olyan is volt ál-
momban, mint egyébként; nem volt sem-
miféle változás rajta, csak annyi, hogy
nagy, szürke göröngyökkel volt tele a jár-
da. Amikor megrúgtam az egyiket, rájöt-
tem, hogy ezek nem göröngyök, hanem
kövek. Egyet zsebre vágtam, hogy meg-
mutassam a barátomnak, akihez indultam.

Amikor el�vettem, kettévált a kezem-
ben. Belül szikrázó, tiszta ragyogású volt.
Azonnal tudtam (bár nem értek hozzá),
hogy ez gyémánt! Rohantunk az éksze-
részhez, de közben telepakoltuk a zsebe-
inket a csúnya, szürke kövekkel, hátha...

Az ékszerész vágta, csiszolta a ketté-
vált követ, végül fel is mutatta, hadd lás-
suk mi is, hogy sziporkázik. 

- Még soha nem találkoztam ilyen nagy
és tiszta gyémánttal - lelkesedett.

Kipakoltam a sok egyforma szürke kö-
vemet. � bizalmatlanul nézte a sötétl�
halmot, majd legy�zve utálkozását, egyet
megfogott, és vijjogó gépével kettévágta.
Smaragd volt. A következ� rubin, utána
valami csodaszámba men� ritkaság, és
aztán így végig.

Felfoghatatlan kincs feküdt el�ttem,
szikrázott, tündökölt ezerféle színben a
belsejükben rejt�z� érték. Én pedig döb-
benetemben felébredtem. De nem tudok
szabadulni az álomtól. Mondd, mit je-
lenthet?

- A szürke kövek a mindennapjaid,
barátom! Éppen ideje, hogy felfedezd:
valóságos kincsesbánya a mindennapok
sokasága. Dolgozni kell rajtuk, az igaz, de
ha jól megmunkálod �ket, gazdagabb le-
szel mindenkinél.

Már reggel vedd kezedbe a napodat,
hogy megláthasd benne a h�ség gyémánt-
ját, a bizakodás smaragdját, a szeretet ru-
binszín� áldozatosságát! Mától kezdve
soha nem beszélhetsz “szürke hétközna-
pokról”, hiszen láttad, mi rejlik bennük!

Minden nap ajándék

A jelz�lámpa
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• Mikor kezdtetek ministrálni, ki ta-
nított benneteket az elvégzend� felada-
tokra?

Dominik: Körülbelül másfél éve mi-
nistrálok. A 3. osztályt kezdtem, amikor
az oltár mellé álltam Márkus Zoltán
atya biztatására. Most negyedikes va-
gyok, tavaly �sszel voltam els�áldozó.
A ministráns feladatait els�sorban Áron
testvér tanította, de Margó néni, a sek-
restyés is sokat segített.

Levente: Dominikkel egyid�ben
kezdtem segíteni a pap bácsinak, s el-
s�áldozók is egyszerre voltunk. Jani
Áron minden vasárnap a szentmise után
tartott nekünk ministráns foglalkozást.
Elmagyarázta, mit hogyan csináljunk.
Én kicsit izgultam, féltem, hogy vala-
mit eltévesztek, de Zoli atya mindig
megdicsért a szentmise után, akkor is,
ha akadt egy kis figyelmetlenség. 

• A ministráns feladatok közül me-
lyiket szeretitek a legjobban?

D: Én legjobban a csengetést szere-
tem és a tálcázást a szentáldozáskor.
Mindig megbeszéljük mise el�tt, hogy
kinek mi lesz a feladata.

L: Én is szeretem a csengetést és
szívesen olvasom a könyörgést is.
Mindig szólunk, hogy szeretnénk ol-
vasni.

• Szokott a család otthon együtt
imádkozni?

D: Igen, bár apukám ritkán van itt-
hon – � kimarad ebb�l -, de anyukám
és a testvérem imádkozik velem.

L: Szoktunk imádkozni, a testvé-
rem még ovis, de � is jár hittanra, tud
pár rövid imát, és mama is imádkozik
velünk.

Oltárszolgálat

A sajókazai hittanosok közül Horbász Dominiket
és Bódi Leventét szeretném bemutatni, akik szin-
te minden vasárnap ministrálnak, önzetlen sze-
retettel végzik az oltár mellett a rájuk bízott fel-
adatokat.

Akikre büszkék vagyunk
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• Hogyan készültök a húsvétra, van-
e nálatok valamilyen hagyomány, amit
minden évben felelevenítetek?

D: Húsvétvasárnap elmegyünk a
szentmisére, ezt a napot otthon töltjük,
hétf�n pedig kirándulni szoktunk. Az
idén is így tervezik anyukámék.

L: Mi is megyünk templomba va-
sárnap, hétf�n én locsolkodni járok.
Otthon kezdem, meglocsolom anyát
és mamát, aztán apával és a tesómmal
elindulunk, hogy a rokonságban lév�
lányok is kapjanak kölnit. A locsolko-
dás hagyománya megmaradt a csalá-
dunkban.

• Részt vettetek már olyan progra-
mon, ami az egyházhoz kapcsolódik?

D: Tavaly Áron testvér elvitt ben-
nünket Egerbe a ministráns találko-
zóra. Nagyon jól éreztem magam. Nem
is gondoltam, hogy ilyen sokan va-
gyunk, akik a pap bácsinak segítünk a
szentmisén. Szintén tavaly részt vet-
tem Barcikán a gyerekeknek szerve-
zett „Keresztúton”, amit Gábor atya
vezetett. Érdekes volt, mert ez a sza-
badban történt, és nem a templomban
imádkoztunk.

L: Az egri ministráns találkozón én
is részt vettem, és nagyon tetszett. Út-
közben lehet�ség volt ismerkedésre
is, mert két barcikai ministráns is ve-
lünk utazott. A bazilikában a gyere-

kek kérdéseket tettek fel érsek atyá-
nak, aki szívesen válaszolt mindenki-
nek. Legjobban erre emlékszem, és a
szentmisére.

• Mivel töltitek a szabadid�töket? Mi
a kedvenc elfoglaltságotok?

D: Délután, mikor végzek a tanu-
lással, olvasok, tévét nézek. A mese- és
sportm�sorokat szeretem. Kedvencem
a foci. Én is focizok, tagja vagyok az
iskolai futballcsapatnak.

Van kutyánk, s ha jó az id�, szíve-
sen játszom vele. Hétvégén szoktam
számítógépezni. A nyári szünetben sok-
szor vagyok együtt a barátokkal, és a
nyaralás sem marad ki a nyári progra-
mokból.

L: Nagyon szeretek biciklizni, ami-
kor jó id� van. Ez a kedvenc id�tölté-
sem. Szeretek a számítógépen játszani.
Én is tagja vagyok az iskolai focicsa-
patnak, ezért az unokatesóimmal gyak-
ran rúgjuk a labdát. 

Vannak nyulaink, és amikor otthon
vagyok, szívesen segítek az etetésük-
ben. Ez számomra kikapcsolódás. És
persze nem maradhat el a játék sem.

• Köszönöm fiúk, hogy megosztották
velünk gondolataitokat. Kívánom, hogy
még nagyon sokáig végezzétek lelke-
sen a ministráns-szolgálatot és az utá-
natok jöv�knek legyetek példakép!

Bóna Judit
hitoktató
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Gábor……Áron

A hétköznapi kis csodák teszik éle-
tünket szebbé, színesebbé, de colo-
reszesebbé, ahogy mi, cursillósok
mondjuk.

Történt egyik este, hogy az olvas-
mány felolvasásával vehettem részt
a szentmisén. Amikor t�lem fiatalabb
vállalkozó nincs, szívesen vállalom a
ministrálást is.

Az utóbbi id�ben felt�nt egy sz�-
ke fiatalember, aki hajlandó volt min-
den este ministrálni. Azt hiszem, �
városunk legfiatalabb ministránsa, hi-
szen már óvodás. A „szakmát” még
csak most tanulja, és az oltár is elég
magas neki.

Azon az estén együtt szolgáltunk az
oltárnál. Megjegyzem, a cseng�t nem
engedi át senkinek. Bár eleinte elkelt
a segítség, hogy mikor kell csenget-
ni, de most már erre sincs szüksége,
önállóan is tudja.

Az igazi meglepetés a szentmise
után ért a sekrestyében, amikor meg-
tudtam a nevét: Áron.

Tehát együtt szolgált Gábor és
Áron - így együtt jól cseng� nevek -
, akik az egyházközség legid�sebb és
legfiatalabb ministránsai.

Nem mindennap történik ilyen apró
csoda. Hála legyen érte a „nagy Ren-
dez�nek”, aki így tudja a hétközna-
pokat is emlékezetessé tenni!

Farkas Gábor
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Amikor az esemény után az újságírók
megkérdezték az alapítvány életre hívó-
ját, Böjte Csaba testvért, hogy számított-
e arra, hogy a közmédia felhívására ily
mértékben megmoz dul az ország, így vá-
laszolt:

- Sokszor, sok formában szembesültem
már azzal, hogy az emberekben végtelen
jóság, segít�készség lakozik. Ám ennek
ellenére is azt kell mondanom, hogy a
legmerészebb álmainkat is felülmúlta az
a segítségözön, amely ezt a jótékonysági
akciót övezte. Úgy gondolom, nemcsak
én, de maguk a szervez�k is meglep�d-
tek, milyen sokan jelezték, hogy velünk
vannak, és segíteni akarnak. Szeretném is
megragadni az alkalmat, hogy kifejez-
zem hálámat és köszönetemet ezért a ren-
geteg segítségért, felajánlásért.

Amikor Csaba testvérrel közölték a be-
folyt összeg mértékét, els� reakciója azon-
nal egy felajánlás volt, amelyben 10-10
millió forintot adományozott a délvidéki és

a kárpátaljai ferences misszió számára.
A kérdésre, hogy miért érezte fontosnak,
hogy tovább jótékonykodjon a felajánlott
összegb�l, szeretetteljesen azt mondta:

- Legf�képpen talán azért, mert ma-
gam is nap mint nap látom, tapasztalom,
hogy a segítség mindenütt jól jön. Nem
a mostani az els� alkalom, hogy segítjük
egymást, és biztos, hogy a jöv�ben is
számíthatunk egymásra. Milyen nagy-
szer� volna, ha az anyaországot körbe-
érné a gyermekek szeretetb�l fakadó jó-
kedve, mosolya. Ha ennek létrejöttéért
tudunk tenni azzal, hogy segítjük akár a
délvidéki akár a kárpátaljai rászoruló
gyerk�cöket, akkor ne tétovázzunk, ha-
nem segítsünk! Ez volt felajánlásom
mozgatója.

Böjte Csaba testvér ezután néhány
mondattal így mutatta be az alapítvány
magyaror szági tevékenységét:

- Alapítványunk Magyarországon 10
éves, egyébként már 20 évesek vagyunk.

„JÓNAK LENNI JÓ”

Ezzel az elnevezéssel szervezett adománygy�jt� akciót a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány javára a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel� Alap (MTVA). Ad-
vent els� vasárnapján induló akció során minden várakozást felülmúlt a beérke-
zett felajánlások mennyisége és az adományok mértéke. Több mint 92 millió fo-
rint gy�lt össze.
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Ugyanis a Szent Ferenc Alapítvány ép-
pen 20 éve alakult meg Déván. El�bb
csak a városban tevékenykedtünk, majd
egyre szélesedett a terület, ahol jelen
lettünk.

Amikor m�ködésünk során egyre több
anyaországi kapcsolatunk lett, akkor cél-
szer�vé vált létrehozni egy alapítványt az
anyaországban is. Ez lett a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány, amely gyermekvé-
delmi intézmények, iskolák, óvodák,
napközi-otthonok támogatása érdekében
tevékenykedik.

Abban mind a dévai, mind pedig az
anyaországi alapítvány megegyezik,
hogy céljai között a gyermekek szellemi
és testi fejl�désének el�segítése, szoci-
ális védelme, a nemzeti kulturális érté-
kek nemzetközi szinten történ� megis-
mertetése szerepel, valamint segítséget
kívánunk nyújtani a hátrányos helyzet�
gyermekek ellátásában, a beiskoláztatá-
sában, a pályaválasztásban, a szakmai
képzésben, számukra munkahelyek lét-
rehozásában, kialakításában. Sokrét�,
nagy felel�sséggel járó munkát végzünk,
hála Istennek, szép eredményekkel.

Csaba testvér szólt arról is, hogy 20
évnyi missziós tevékenységének tapasz-
talata alapján hogyan látja, mire van le-
ginkább szüksége a mai gyerekeknek.

- Els�sorban figyelemre, tör�désre,
szeretetre. Nem az anyagiak tudják iga-
zán boldoggá tenni a gyermekeket. Ak-
kor lesznek egészséges lelkület�ek, he-
lyes értékrend�ek, és akkor lesz kell�
önbizalmuk az élethez, ha feltétlen sze-
retetet, szívb�l jöv� odafigyelést és �szin-
te érdekl�dést, tör�dést kapnak. Ez egy

olyan dolog egyébként, amelyben sem-
mi változás nem ment végbe a húsz év
alatt, legfeljebb csak annyi, hogy ebben
a felgyorsult, és sok tekintetben elsze-
mélytelened� világban talán a korábbinál
is nagyobb figyelem-igénye van a mai
gyermeknek. Az én hitvallásom: a leg-
jobb befektetés - a gyermek.

Erdély területén immár hetven gyer-
mekvédelmi központ, gyermekotthon,
napközi m�ködik az alapítvány jóvoltá-
ból. Err�l beszélgetve az újságírók azt is
megkérdezték, hogy szeretnék-e kiter-
jeszteni az alapítvány m�ködését a töb-
bi elcsatolt területre is?

- Az alapítványunk természetesen to-
vábbra is nyitott arra, hogy bárhol segít-
sen azoknak a gyermekeknek, akik erre
rászorulnak. Ám az igazi cél nem az,
hogy mindenütt mi legyünk jelen. Ez fi-
zikailag is lehetetlen. Sokkal fontosabb
volna, hogy tudatosuljon az emberekben,
mindenki képes lehet arra, hogy segít-
sen. Éljen valaki kicsiny faluban vagy
nagyvárosban, egyaránt megtalálhatja a
lehet�séget arra, hogy maga is végezzen
valamilyen missziót, és ha megteheti, ak-
kor segítsen annak, aki rászorul.

Tevékenységemb�l fakadóan nagyon
sokat utazom, sok helyen járok. Minde-
nütt akad néhány üresen álló ház, ahol el
lehetne kezdeni ilyen jelleg� tevékeny-
séget. Sok esetben ráadásul azt tapaszta-
lom, hogy még a szándék is megvolna,
csak a bátorság hiányzik ahhoz, hogy el-
induljon valami. 

Ezért én, ezúton is bátorítani szeretnék
mindenkit, hogy segítsen, tegyen, mert
adni a legjobb dolog a világon!
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A saját otthonaink vezet�i számára is
igyekszem a legnagyobb önállóságot
megadni. Ha bárhol, bárki szeretne elin-
dítani egy - a miénkhez hasonló misszi-
ós tevékenységet - akkor nyugodtan ke-
ressen meg bennünket, akár tanácsra,
akár ötletre van szüksége, szívesen segí-
tünk, miként a kapcsolatainkat is boldo-
gan latba vetjük minden jó cél érdekében.
A lényeg, legyen bátorságunk szeretni,
adni, jónak lenni!

Az is nagyon fontos, hogy nem csak
nagy dolgokban lehet segíteni, az egé-
szen apró segítség is segítség. Ha vala-
kit�l csak annyi telik, akkor hívjon meg
egy szegény gyermeket ebédelni, vagy
éppen vigye el kirándulni. Annyiféle se-
gítség létezik. Újra csak azt tudom mon-
dani, próbáljuk levetk�zni a félelmein-
ket, hajoljunk le a legelesettebbekhez,
merjünk segíteni, legyen bátorságunk
szeretni!

Honnan merít er�t a hétköznapok ke-
mény munkájához, hiszen mindig der�
és optimizmus árad Csaba testvérb�l,
holott szolgálata során nyilván szörny�
sorsokkal is szembesülnie kell?

- Els�sorban természetesen az Istenbe
vetett hitemb�l, de abból is, hogy renge-
teg az öröm a világban. Ne a rosszked-
vet, ne a félelmeket közvetítsük a világ-
ban, hanem az örömhírt, a jót. Jézus soha
nem pánikol, hanem világosan fogalmaz,
és azt mondja: Bízzatok, ne féljetek!

Nagyon fontos a szemlélet, nagyon so-
kat számít, hogy nyitott szemmel járjunk,
és képesek legyünk észrevenni a legap-
róbb örömet is. Ha ez m�ködik, akkor
csodaszép kalanddá válik az egész élet.

Hadd meséljek el egy konkrét példát,
amelyet az egyik paptestvérem mesélt ka-
rácsony után. Az ünnepi szentmisét kö-
vet�en észrevette, hogy hiányzik a kis Jé-
zus a betlehemi jászolból. Már átfutott a
gondolataiban, hogy valaki talán ellop-
hatta a Jézus szobrocskát. Még fel sem
ocsúdott a helyzetb�l, amikor látta, hogy
az egyik gyerk�c biciklizik a templom
felé, és ott van nála a Jézus szobor, éppen
hozza vissza. A gyermek kérdés nélkül is
megmagyarázta tettét: - Annyira vágy-
tam egy biciklire, hogy megfogadtam, ha
megkapom karácsonyra, els�ként a kis
Jézuskát viszem el egy körre.

Ilyenek a gyerekek, ilyen csodálatos
lények. S miután én közöttük élek, nem
is lehetek másmilyen, csak der�s és op-
timista.

Az esemény után Csaba testvér hálás
szeretettel köszönte meg azt a csodálatos
összefogást, melyet a MTV szervezett de-
cember 16-án a Szent Ferenc Alapítvány
gyermekei számára. Azon a napon ha-
tártalan örömmel láthattuk, hogy milyen
sok jó ember él ezen a földön, hogy mi-
lyen sokan sietnek a bajban lév� gyer-
mekek támogatására a hideg télben.

Mivel mindenkinek a jóságát nem le-
hetett a gyerekekkel személyesen meg-
köszönnie, ezért Csaba testvér január 6-
án, Vízkereszt napján Budapesten a Fe-
rencesek templomában egy szentmiseál-
dozatban fejezte ki háláját Istennek és
népének ezért a példátlan összefogásért,
a sok adományért, s köszönetet mondott
azért, hogy ilyen sokan rátaláltunk a sze-
retet és a jóság útjára.

Összeállította: Kerékgyártó Emerencia
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Egyházközségünkb�l 11 édesanya ünnepelte a Szent Mónika Közösség 20 éves
jubileumát 2012. augusztus 25-én az Esztergomi Bazilikában.

A bazilika színültig megtelt imádkozó édesanyákkal. Az Oltáriszentség el�tt imád-
koztunk 9 órától, majd Németh János plébános úr köszöntött bennünket.

A hálaadó szentmisét Dr. Erd� Péter bíboros úr mutatta be, akit születésnapján 
60 szál ég� gyertyával fogadtunk és köszöntöttünk.

A szentbeszéd témájából néhány gondolat:
• Lehet-e fontosabb, nagyszer�bb hivatás, mint az édesanyáké?
• Jézus legfontosabbnak tartja az édesanyák küldetését.
• Az édesanyák imádsága a gyermekeikért hatalmas er�.
• Mit jelent az anyaság a szó teljes emberi és keresztény értelmében?
• A neveléshez hozzátartozik a hitre való nevelés kötelessége is, nem elég 

a gondos nevelés.
• Az imádság és a kölcsönös szeretet kapcsolja egybe a Szent Mónika 

Közösség tagjait és a katolikus édesanyákat.
A családias agapé után a Szent Adalbert Konferencia-központban folytatódott 

a program. Meghallgattuk a tanúságtételeket, és rózsafüzér imádkozással fejez�dött
be ünnepünk.

A találkozó után bíboros úr az alábbi levelet küldte közösségünknek:

Imádkozzunk többet a fiatalokért!

Kedves Keresztény Édesanyák!
Nagy öröm és élmény volt számomra a Szent Mónika Közösség 20 éves jubileumi

ünnepsége, melyen az Esztergomi Bazilikában együtt imádkozhattunk.
A Gondviselés különös kegyelmét látom abban, hogy ez a mozgalom egyre jobban

terjed hazánkban és egyre több édesanya imádkozik gyermekeiért és egész népünkért.
Hálásan köszönöm a kedves megemlékezést és gratulációt. Magam is szeretettel

imádkozom mindnyájukért, a közösség minden tagjáért, s azokért is, akik nem tudtak
jelen lenni, de imáikkal kisérték ünneplésünket.

Szívb�l kívánom, hogy Szent Ágoston és Szent Mónika közbenjárására er�södjön
az édesanyák hite és állhatatos imája, hogy gyermekeiket egyre inkább Krisztushoz
vezethessék.

Isten áldja a Szent Mónika Közösséget!
Esztergom, 2012. augusztus 25.

†Erd� Péter

A Szent Mónika Közösség imaóráját minden hónap els� péntekén 17 órától tartjuk
a Szent Család-templomban.

Juhász Imréné
A Szent Monika Közösség vezet�je



________________________________________________________________ 107

Miután visszakerült Kazincbarci-
kára, ismét szükség volt rá, mert kán-
torunk elhunyt. Szép hangjával � pó-
tolta - els�sorban a temetéseken - a
kiesett énekest. Ezek után nem cso-
da, hogy 2005-ben Balázs atya �t kér-
te fel a sekrestyési feladatok ellátá-
sára, miután Krokaveczné Marika - az
akkori sekrestyés - végleg nyugdíjba
vonult.

- Csak ideiglenesen vállalom, míg
nem találnak megfelel� embert - sza-
badkozott akkor Mártika. 

És valóban, te voltál a megfelel�,
hiszen majd nyolc évig végezted Is-
ten házának szolgálatát, mindenki
legnagyobb megelégedésére.

Ha nem vigyázunk, minden rutin-
ná válhat az oltárszolgálatban, és a
Sacrum veszít szentségéb�l. De az
öröm, hogy Jézus Krisztust ily kö-
zelr�l szolgálhattad, nem engedte,

hogy ez rutinná váljon, és ezzel pél-
dát adtál mindannyiunk számára. Ha
Istent az embereken keresztül szol-
gáljuk, abba bizony bele lehet fárad-
ni, hiszen sokan vagyunk sokfélék.
Elfogadjuk, hogy szeretnél már meg-
pihenni egy kicsit.

Viszontlátásra! - így köszönünk el
t�led, mert az egyházból nem mész
el, annak életébe továbbra is bekap-
csolódhatsz. A szentmiséken is ta-
lálkozhatunk veled, és ha valamit
nem találunk, vagy nem tudunk,
úgyis hozzád fordulunk, tanácsodat
kérve.

Köszönjük a 8 évet, a frissen vasalt
oltárterít�ket, a mindig tiszta temp-
lomot, a kedves mosolyodat. Kívá-
nunk neked egészségben gazdag, bol-
dog, hosszú nyugdíjas éveket!

Tompa István
testületi elnök

Köszönjük a szolgálatot!

Ha valaki beleszületik, belenevel�dik az istenhit-
be, az egyházszolgálatba, nemcsak imáival akar
szolgálni. Így van ez Komár Mártikával is, a ka-
zincbarcikai Szent Teréz-templom sekrestyésével.
Kora gyermekkora óta természetes közeg volt szá-
mára a templom és az ottani szolgálat. Bárhová ve-
tette a sors, mindig megkereste Isten házát, és fel-
ajánlotta segítségét.
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Az Egri Egyházmegyében mi, cur-
sillósok, már évek óta közösen ünne-
peljük Pál fordulását. Saul megtérése
és az igaz Isten felé fordulása nagy
példa a keresztény embereknek. A cur-
sillósoknak különösen az, mert � a
Cursilló véd�szentje. Azt hiszem, na-
gyon találó volt VI. Pál pápa válasz-
tása, aki jóváhagyta, hogy a Cursilló
véd�szentje Szent Pál legyen.

A Cursilló-kurzus három napja - amit
együtt töltünk egy hétvégén - nagyon
hasonlít Saul megtéréséhez. Sokunkat
megérint ott Jézus szeretete, és ezáltal
válunk aktív, tevékeny kereszténnyé.
Nekünk is kinyílik a szemünk a látás-
ra, mint Saulnak Damaszkuszban.

Az idei cursillós találkozót Fels�-
zsolcán tartottuk, oda invitáltak ben-
nünket az ottani cursillósok plébáno-
sukkal együtt, aki maga is cursillós. 

Nagy szeretettel fogadtak bennün-
ket. Holy Béla, régi cursillós barátom
szervez�készsége érz�dött az egész ta-
lálkozón. A regisztrációnál mindenki
kapott egy szentet ábrázoló képet,
amely egy-egy csoportba tartozást je-
lentett a szentmise végén.  Ezekben a
csoportokban beszéltük meg a szent-
beszédben hallott gondolatokat.

Megtelt a templom mindannyiunk
örömére, de f�leg Zajacz Ern� atya

örült, hogy ennyi hív�nek mondhatta el
prédikációját. Nagyon magvas gondo-
latokkal lepett meg minket Ern� atya.

• Isten nem azt kéri, hogy megvál-
tozzunk, hanem azt, hogy �t szeressük.
Mi nem tudjuk magunkat megváltoz-
tatni, de ha �t szeretjük, akkor meg-
változik az életünk.

• Szólt az igazságról: Isten igazsá-
gát fogadom el, vagy ragaszkodom a
saját igazamhoz, ami gátol megtalálni
Isten országát.

• Isten országa a béke. Mi van a
szívemben? Stressz? Ha igen, akkor
oda nem fér be Isten.

• Legyen béke köztetek. Mit jelent
nekem a családban, a közösségemben
vagy a tágabb környezetemben a béke?

Három dologra hívta fel különösen
figyelmünket: ez az igazság, a béke és
az öröm. Ha ezek bennünk élnének,
akkor boldogok lehetnénk mindany-
nyian.

Isten országa itt van közöttünk, még-
is mennyi életunt ember van. Nincs
öröm bennük, pedig Jézus itt van köz-
tünk. A szeretet továbbadására hívta
fel figyelmünket; minél több szerete-
tet pazarolunk, annál több lesz nekünk.

• Meg kell tanulni leborulni, hogy
ne boruljunk ki. Meg kell tanulni le-

Találkozás pálfordulás idején
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Nem tudom, hogy történt-e már va-
lakivel olyan eset - álmában vagy való-
ságban, hogy legnagyobb igyekezete el-
lenére is alig bírt menekülni követ�je
el�l? ... Mert velem igen. Egy nehéz ál-
mom úgy maradt meg bennem negatív
élményként, mint valóságos történés: 

Valaki nyomomat követve üldözött,
s nekem lélekszakító ütemben futnom
kellett, hogy utol ne érjen. 

Hátra sem mertem nézni, csak futot-

tam. Nem tudom - talán akkor sem tud-
tam -, hogy miért, honnan és hová? Fu-
tottam mindaddig, amíg föl nem éb-
resztett valaki. Valószín�leg az �ran-
gyalom.

Egy hasonló eset a valóságban is
megtörtént 3-4 évtizeddel ezel�tt. Mun-
kahelyemr�l, Vadnáról gyalogosan in-
dultam hazafelé, miután lekéstem a
buszt. Gondoltam, így is el�bb érkezem
haza, mintha várnék 2 órát a következ�

Fordulatok

tenni terheinket Jézus lábaihoz.
• Biztatott, vizsgáljuk meg ma-

gunkat, hogy számunkra az Isten igaz-
sága vagy saját igazságunk a fontos.

• Az én békém vagy Isten békéje,
az én örömöm vagy az Isten öröme
van bennünk?

A nagy tanulság a végére maradt. A
világ azt sugallja, hogy minden ember
pótolható. Istennek mi mindannyian
kiválasztottak és pótolhatatlanok va-
gyunk, mert amit én nem teszek meg,
azt nem teszi meg más se. Még egyszer
leírom: az Úr Isten számára pótolha-
tatlan vagyok.

A lelki útravaló után egy szeretet-
agapéra hívtak meg. A szokásos zsíros
kenyérrel és sok süteménnyel vártak.
Közben alkalom adódott egy kis kö-
tetlen baráti beszélgetésre is. 

Nagy öröm újra találkozni rég nem

látott barátainkkal. Ott Isten öröme jár-
ja át szívünket, ott érezzük, hogy Isten
országa köztünk van. 

A boldog beszélgetés és étel-ital után
csoportokba rendez�dtünk és megbe-
széltük, kinek mit jelent az, hogy pó-
tolhatatlanok vagyunk.

A találkozó végén szeretettel és jó
érzésekkel feltölt�dve indultunk haza,
hogy saját környezetünkben éljük meg
a hármas feladatot, ami boldogságunk
záloga lehet: az igazságot, a békét és az
örömöt.

Köszönjük Ern� atya szívet meg-
érint� szavait és a fels�zsolcai közös-
ség szeretetét, amivel fogadtak. Isten-
nek mélységes hála, hogy ilyen kö-
zösségbe hívott, ahol a szeretet nem
szólam, hanem élhet�, megtapasztal-
ható valóság.

Farkas Gábor
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indulásig. Határozott lépésütemet vet-
tem föl, egyenes tartással, mereven -
fejemet sem mozdítva - haladtam az
úton, hogy még a látszata se merüljön
fel a stoppolási szándéknak. 

Mégis, egyszer lassítva közeledett
egy autó, melynek hangjára remegni
kezdtem. Még jobban, amikor a kocsi
megállt, és a sof�r fölajánlotta, hogy el-
visz.  De én csak mentem változatlan
testtartással, „süket fülekkel”, semmit
sem akarva látni és hallani a történtek-
b�l. Ezek a gesztusok voltak a küls� je-
lei szándékomnak és elhatározásomnak.

Egész életem folyamán azonban -
hála Istennek - soha nem fordultam meg
és vissza - lényemmel sem. Akkor sem,
amikor az ’50-es évek végén - 8. osztá-
lyos koromban - az iskolaigazgatóm hit-
tan és templomba járásom miatt azzal
fenyegetett meg, hogy továbbtanulásom
javaslatát megvonja t�lem. És akkor
sem, amikor a járási m�vel�dési osz-
tály vezet�je ellenjavaslatával megaka-
dályozta egyetemi fölvételemet, a pe-
dagógiai pályán való haladásomat val-
lásgyakorlásom miatt. 

Hogy miért nem? Mert ”irányt�m
mágnese” kijelölt utamon a Fény felé
vezetett.

Január 25-én Saul megtérésére em-
lékezünk, amikor is új emberként Pál-
lá lett. Kérdezhetnék: mi köze van a
pálfordulónak e profán történések le-
írásához?

Csupán annak igazolása, hogy nem
mindegy: el-, vissza- vagy megfordulunk!

A tarzusi Saul keresztény üldözöttjei
után futott Damaszkuszba is, hogy gáncs
legyen számukra. Hogy � - aki jelen
volt, és helyeselte a vértanú István meg-
gyilkolását, és még �rizte is a gyilkosok
ruháját - bilincsbe vesse és Jeruzsálem-
be hurcoltassa a Jézus szolgálatában álló
keresztényeket, hogy b�nh�djenek. Cél-
jáig azonban nem tudott eljutni. 

Damaszkusz közelében meg kellett
változtatnia útirányát. Nem a fizikálisat,
hanem a lelkit,…amely üldözöttjeit ba-
rátaivá tette. 

Az égb�l �t hirtelen körülvev� fé-
nyesség hatására teljesen elveszítette lá-
tását, és a földre zuhant. Szinte elkép-
zelhetetlen, milyen lehetett az a ragyo-
gó Fény, amely megvakította! (Gondol-
juk el, mennyire megzavarja látásunkat
az éj sötétjében szemünkbe világító ref-
lektor, vagy akár a sötét szobában hir-
telen fölgyújtott villany fénye!)

Milyen jó, hogy voltak útitársai, akik
kézen fogva besegítették a damaszku-
szi „Egyenes” utcába, Júdás házába,
(Ap. Csel, 9.11) ahol Ananiás, Jézus küldött-
je által visszakapta szeme világát, és
eltelt Szentlélekkel. Valami hályogféle
hullott le ekkor szemér�l - „mindjárt
megkeresztelkedett, evett és er�re ka-
pott”- (Ap. Csel, 9, 18.)

Saul - ekkor teljes irányváltást téve
- az addigi életét elhagyva, szemléle-
tét teljesen megváltoztatta, s ezzel ránk
hagyományozta a pálfordulás kifeje-
zést.

Önmaga életét megfordította, addigi
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útjáról letért, a keresztségben Pál-
ként újjászületett, s így a szívével is
teljesen látóvá lett. Egész lényével
nyomába lépett Jézus Krisztusnak,
akit eddig üldözött.

Jó néhány évtizeden át „damasz-
kuszi hosszú út” vezetett hazánkban
is az ezredforduló végéig a második
világháborút követ�en. Ezt kellett
végigjárnunk nekünk, korunk em-
bereinek. Hogy ki, hogyan tette meg
ezt az utat? Van, aki üldöz�ként, má-
sok pedig „keresztény üldözöttként”.

Nagy számban voltak olyanok is,
akik pálfordulással léptek be a kom-
munista rendszer ajtaján. Így lettek
például kántortanítókból hitehagyott,
átképzett orosz szakos tanárok, má-
sokból pedig a marxista egyetem
„bölcs” hallgatói, hogy üzemek, vál-
lalatok uraivá válhassanak.

Majd ismét megérkezett a szabad
vallásgyakorlás korszaka, alkalom
nyílt az újabb pálfordulásokra. S mi-
vel az ember gyarló, hát többen él-
tek is vele.

Igaz, Saul csak egyszer fordult át,
de akkor sziklaszilárdan! Még nem
kés� követnünk - végs� elhatározás-
ként, kiiktatva a további forgolódá-
sokat - azt a fölülr�l ragyogó Fényt,
melynek mindannyian birtokosai va-
gyunk. Nem kell hátranézni a más-
ként látókra, „fölszállnunk a nem kí-
vánt járm�vekre”, nem kell meglát-
nunk a „rosszul hallók jelmagyará-
zatait”, és az ujjal mutogatókét sem.

A hitben valók elkötelezettsége miatt gú-
nyolódókkal, kritizálókkal szemben pedig
legyünk süketek! 

Egy a fontos: vegyük észre a Jelet, a ra-
gyogó Fényt; az ananiásokat, akik vissza-
adják látásunkat; a mellettünk bandukoló-
kat, akik bevezetnek az „Egyenes utcába”. 

Szemeinkkel pedig nézzünk el�re, hogy
szakadékba ne lépjünk, lelkünkkel viszont
lássunk fölfelé! Oly távolba, mint az aláb-
bi verssorban írja elhunyt vak édesapja em-
lékére, egy vak költ�:

„Két üvegb�l csiszolt szeme 
fényt nem látott,

De szíve mindenkinél 
távolabbra látott!”

Ha nagyböjt idején lemosunk lelkünkr�l
minden homályosító hályogot, húsvét ra-
gyogó fényének hatására meger�södik lel-
künkben a belénk oltott kegyelem. S akkor
megújultan zenghetjük mi is, ahogy Faze-
kas Lajos költ� alábbi verse vallja:

Szepsi Gyuláné

Gúnyoljon minket ezer hitetlen, 
közülük csak egyet sújtson le fényed, 
az az Egy több lesz, mint a maradék, 
s kinek szavára hallgatnak a népek.
Térítsd Uram nagy szeretetünkhöz 
új Saulod, ki leteszi fegyverét
szívünk el�tt, - szelíd lesz és igaz
mid�n vakságából fölnyitja szemét
s velünk marad - gúnyolt vagy üldözött,
de hitében � lesz a leger�sebb;
városokat jár, s tengerekre száll 
csillag-hajóján az égi Id�nek.



112 ________________________________________________________________

Február heteiben a fal-
vakban, városokban a II. vi-
lágháború végén a Szovjet-
unióba kényszermunkára,
“málenykij robotra“ elhur-
coltakra emlékezünk.

Serényfalván, a római
katolikus templomban ün-
nepi szentmise volt az ide-
genben elhunytak, valamint
a 4 id�s túlél� tiszteletére.
Az ünnepélyes megemlé-
kezésen részt vettek a hoz-
zátartozók, a helyi önkor-
mányzat, az intézmények
dolgozói. Tiszteletüket tet-
ték a község és a környe-
z� települések lakosai is. 
A szentmisét Vitális Gábor
szalézi szerzetes, kazinc-
barcikai plébános 14 lelki-
pásztorral együtt celebrálta.

A millenniumi emlék-
m�nél koszorúzásra került
sor, ahol verssel, a tisztelet
és a kegyelet virágaival em-
lékeztek az összegy�ltek az
áldozatokra. Értelmetlen
rendeletek miatt vesztette
életét sok fiatal, tömegsír-
ban elföldelve. 

Emlékezzünk, hogy soha
többé ne fordulhasson el�

Emlékez� szentmise Serényfalván

ilyen kegyetlenség! A még él� 4 id�s túlél�nek
pedig szép öregkort, további jó egészséget kí-
vánunk!

Bellényné Jakabacska Zsuzsanna
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A most bemutatott fiatalember sokak szá-
mára ismer�s. Gyermekkora óta az oltárnál
szolgál komolyan és nagyon elhivatottan. Még-
is keveset tudunk róla, pedig h�sége, kitartá-
sa példaképül szolgálhat sokunknak.

Dr. Sulyok Tamást szeretném bemutatni a
kedves olvasóknak.

• Tamás, mesélnél egy kicsit a csa-
ládodról és magadról, hogy jobban
megismerhessenek? 

- Örömmel. Édesapám els� há-
zasságából született Barnabás, aki
már családot alapított. Én a második
házasságból születtem 1978 kará-
csonyán. Az ikertestvéremet, Mari-
annt 4 hónapos korában magához
szólította az Úr.

Katalin húgomnak van egy 5 éves
kisfia, Bandika.

1979-ben Sajószentpéterr�l Ka-
zincbarcikára költöztünk, azóta itt
élünk. Édesanyám többek között
könyvel�ként dolgozott, jelenleg már

nyugdíjas. Édesapám sokáig aknász-
ként, majd a Surányi Endre Szakkö-
zépiskolában szakoktatóként tevé-
kenykedett, innen ment nyugdíjba. �
2006-ban daganatos betegség miatt
elhunyt.

• Családi indíttatásra kerültél kö-
zel a hithez?

- Bizonyos szempontból igen. A
szüleim nem voltak vallásosak a szó
hagyományos értelmében, nem jártak
templomba, de édesapám beszélt ne-
kem Jézusról esténként, ami megra-
gadott. 12 éves koromban beirattak
hittanra, valamint elintézték, hogy
megkereszteljenek a testvéremmel

Ismeretlen ismer�sök

A hit számomra Isten örök szeretetének elfogadása
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együtt. A hittanórákra pedig szíve-
sen jártam már kezdetben is.

• Mikor kezdtél el ministrálni?

- El�ször Juhász István atya te-
metésén vállaltam oltárszolgálatot,
azóta kisebb kihagyással szinte folya-
matosan ellátom ezt a szép feladatot.

• Elvégezted a hittudományi f�is-
kolát is…

- Igen. Már a középiskolai évek
alatt foglalkoztatott a gondolat, hogy
teológiát tanuljak.

A körülmények azonban úgy ala-
kultak, hogy mégsem a hittudomá-
nyi f�iskolára jelentkeztem, hanem
a jogi egyetemre, ami szintén felkel-
tette az érdekl�désemet.

• Miért választottad a jogi pályát?

- Nem annyira a klasszikus jogi
pálya vonzott. Inkább a történelem
érdekelt, amib�l felvételizni kellett,
valamint a társadalmi kérdések, po-
litika, melyek azóta is  foglalkoztat-
nak. A családom tagjai becsületes,
szókimondó emberek, s úgy gondo-
lom, egy kicsit t�lük is „örököltem”
azt, hogy er�s az igazságérzetem.

• Hogyan alakult az egyetem után
az életed?

- Az egyetem elvégzése után nem
sikerült elhelyezkednem jogászként.

Nyelvtanfolyamra jártam és nyelv-
vizsgát tettem angol nyelvb�l, majd
pályázati referensként dolgoztam egy
miskolci egyesületnél. 

Id�közben egy-egy egészségügyi
problémával is meg kellett küzde-
nem, s 2006-ban édesapámat is elve-
szítettem. Szóval, voltak nehézsége-
im az életben, de ezek inkább meg-
er�sítették a hitemet. 

2004-ben adódott végre arra lehe-
t�ségem, hogy elkezdhettem levele-
z� tagozaton Egerben a hittudomá-
nyi f�iskolát munka mellett, hiszen
id�közben már sikerült elhelyezked-
nem ügyvédjelöltként.

• Áldoztatni is szoktál…

- Igen, nagy kegyelemnek és
megtiszteltetésnek tartom, hogy ál-
doztatói kisegít�ként alkalmanként
kiszolgáltathatom az Oltáriszentsé-
get. Balázs atya idejében kaptam erre
engedélyt érsek atyától. Örülök, hogy
ezzel a szent szolgálattal is szolgál-
hatom Istent.

• Ha jól tudom, a cursillós lelki-
ségi mozgalom munkájába is bekap-
csolódtál…

- 2010-ben én is elvégeztem a
cursillot, és úgy érzem, nagyon sokat
kaptam t�le. Azóta is eljárok rend-
szeresen a kiscsoportos összejövete-
lekre.
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• A Hit évét tartjuk. Ha röviden
kellene megfogalmazni, számodra mit
jelent a hit?

- A hit - hinni abban, amit Isten
mondott és kinyilatkoztatott. Úgy fo-
galmaznék, Isten örök szeretetének
reményteli, bizakodó elfogadását is
jelenti, tehát a reménnyel és a szere-
tettel szorosan összefügg. Az életben
sok er�t adott eddig is nekem. A cur-
sillo méginkább rádöbbentett arra,
hogy a hitet közösségben lehet igazán
megélni, valamint, hogy fontos a hit
konkrét, gyakorlati megélése. 

Az el�bb az Istenbe vetett biza-
lomról szóltam, de úgy érzem, na-
gyon fontos az emberekbe vetett bi-
zalom, a hit is, hogy észrevegyük a
másikban a jót, a jóra irányuló szán-
dékot.

Hinni abban, hogy a szeretet és a
jóság el�bb-utóbb gy�zedelmeskedik
minden rossz felett.

• Szabadid�dben mivel foglalkozol
szívesen?

- Leginkább olvasni szeretek.
Rendszeresen olvasok hittel kapcso-
latos könyveket. Szeretem a szépiro-
dalmat, a magyar történelmet, a ha-
gyományokat bemutató írásokat, az
újságokban pedig rendszeresen fi-
gyelemmel kísérem a mindennapi élet
eseményeit és a jogszabályok fonto-
sabb változásait. 

Szívesen hallgatok zenét, kirándu-
lok hazánk szép tájain, vagy éppen
focimeccset nézek. A keresztfiammal
is sok id�t töltök.

• Mik a jöv�beni terveid?
- Sajnos id�közben megsz�nt a

korábbi munkahelyem, a közeljöv�-
ben szeretnék elhelyezkedni. Terve-
im között szerepel természetesen 
a családalapítás, valamint az egy-
házközségi munka aktív segítése 
továbbra is. Hogy ez utóbbi hogyan
és miként valósul meg (hitoktatás,
lelkipásztori kisegítés, esetleg dia-
kónusi szolgálat), az még Isten tit-
ka, valamint a személyes körülmé-
nyek függvénye. Igyekszem azt a fel-
adatot ellátni, ahol éppen szükség
van rám. 

• Remélem, sikerült Tamást köze-
lebbr�l megismerni szerénysége el-
lenére is. A benne lév� értékek, pél-
dás élete, mély elkötelez�dése a hit
mellett, valóban követend� példa.
Mértéktartó megnyilvánulása, ked-
ves, szeretetet sugárzó mosolya miatt
sokan eddig is szívünkbe zártuk, és re-
mélem, most e sorokat olvasók is így
tesznek.

Kedves Tamás, gazdagítsd egyház-
községünket továbbra is értékeiddel,
valósuljanak meg terveid, és Isten ál-
dása kísérjen!

govka
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2013. január 15-én 4. alka-
lommal utaztam Spanyolor-
szágba, a Szent Jakab zarán-
dokútra. Els� alkalommal
2006-ban indultam St. Jean
Pier d’ Portból, Franciaor-
szágból Fisterráig, mely közel
800 km.

A következ� évben Leontól
gyalogoltam Santiagóba, majd
onnan Muxián keresztül Fis-
terrába, amely 420 km volt,
majd a szentévben - 2010-ben,
amikor Szent Jakab ünnepe va-
sárnapra esett - Villafranca Del
Bierzotól mentem Santiagóig,
közel 200 km-t. Útjaimat min-
dig júliusban jártam, Szent Ja-
kab ünnepére érkezve.

Minden utamon más-más
lelki élményben, próbatétel-
ben, nehézségben volt részem:
els� alkalommal a lábamon ért
sérülések, a másodikon 5 far-
kassal való találkozásom, a
harmadikon a balesetem - hogy
eltört az orrom, s ott megm�-
tötték - nehezítették az önként
vállalt zarándoklatot.

Korábban nem tudtam el-
képzelni, hogy télen tegyem
meg ezt az utat, de 2012 de-
cemberében lélekben már tel-

El Camino télen
Szent Jakab zarándokúton voltam

jesen felkészülve éreztem magam az indulásra,
amit�l gyermekeim el�ször visszatartottak.

Elhatározásom szilárd volt, s úgy döntöttem,
hogy januárban útra kelek. A szentségimádások
alkalmával egyre jobban meger�södött bennem,
hogy mennem kell, hogy vezekeljek. Nehézsé-
geimet, megpróbáltatásaimat felajánlottam Is-
tennek engesztelésül b�neinkért. Nagyon sok
kérést vittem magammal, ismer�seim gondjait,

A hátizsákom súlya 16 kg
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egyházközségünk kéréseit, s utamon
ezekért is imádkoztam.

2013. január 15-én a reggeli órákban
érkeztem Barcelonába, ahol szentmisén
vettem részt, s mindenhová gyalog men-
tem, amin nagyon csodálkoztak az en-
gem útbaigazítók. A buszom este 19 óra-
kor indult, s másnap 11 óra körül érkez-
tem Sarriába - kiinduló állomásomra -
szakadó es�ben. A zarándokszállást 13
órakor foglalhattam el, amikor még egye-
dül voltam, majd egy kínai, kés�bb egy
német férfi zarándok érkezett. Este el-
mentem a szentmisére, s hamar lepihen-
tem a hosszú út fáradalmai után, de reg-
gel már hét pár bakancsot számolhat-
tam, tehát nyolcan voltunk a szálláson.

Január 17-én reggel még sötétben,
fejlámpával indultam úticélom felé, Por-
tomarinba, ahová teljesen átázva ér-
keztem meg a délutáni órákban, majd
másnap, 18-án reggel fél nyolckor men-
tem tovább, szintén sötétben. Két férfi
zarándok óva intett, hogy ne menjek,
mert csak 9 órakor világosodik, s elté-
vedek a sötétben.

Amikor látták, hogy err�l nem le-
het lebeszélni, egyikük - a spanyol Ar-
mand - rövid bemutatkozás után csat-
lakozott hozzám, hogy velem tart.

Mindig egyedül róttam a kilométe-
reket, de Isten terve most más volt, tár-
sat rendelt mellém. Kiderült, hogy szük-
ség is volt egymás segítségére az id�-
járás viszontagságai miatt. 

Utunkat 11 km után be kellett fejez-
ni aznap, mert olyan viharos, szeles es�-
vel kísért id� volt, hogy nem tudtunk to-
vábbmenni.

Hospital De Gruzban szálltunk meg
egy zarándokszálláson, így felborult az
el�re tervezett beosztásom. Éjszaka
olyan vihar volt, hogy az újonnan épült
zarándokszállás beázott, s nagy edény-
ben fogtuk fel a vizet.

19-én Melidéig jutottunk, szintén vé-
gig es�ben gyalogolva. Bakancsunk tel-
jesen megtelt vízzel, s nem mindig szá-
radt ki reggelre.

20-án az volt a tervünk, hogy Meli-
déb�l Santa Irenéig gyalogolunk azért,
hogy 21-én Santiagóba érjünk. Reggel-
t�l 15,5 km-t tettünk meg Arzuáig, de
nem találtunk nyitva egyetlen zarán-
dokszállást sem. A város szélén betér-
tünk az els� adandó helyre enni, hogy
er�t merítsünk az úthoz.

Armand szerint teljesen lehetetlen
volt, hogy beérjek Santiagóba 21-ére, s
közölte, � ma nem gyalogol tovább.
Semmit sem szóltam erre, de egyre na-
gyobb er�t éreztem, hogy folytassam
az utamat egyedül, mert megfogalma-
zódott bennem, hogy Istennél semmi
sem lehetetlen. Vele együtt mindenre
képes vagyok.

Gyorsan befejeztem az ebédet, s kö-
zöltem: folytatom az utamat. Láttam a
meglep�dést Armand arcán. A zarán-
dokszállásig együtt mentünk, ott elbú-
csúztunk, s egyedül gyalogoltam tovább.

Vasárnap volt, egy templom mellett
vezetett az utam, s már zárni akarták az
ajtaját, de még beengedtek, hogy tisz-
teletemet tegyem az oltár el�tt.

Egy fiatal paptól megkérdeztem,
hogy hány kilométerre van Santa Irene.
Azt mondta, hogy 16 km-re, s láttam,
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hogy kicsit aggodalmaskodó volt a te-
kintete, hogy odáig akarok gyalogolni.

A város határát 14 óra után hagytam
el, s az es� ömlött. Kettesével ettem a
sz�l�cukrot, s mindig vizet ittam rá, s
csak azt mondogattam magamban, hogy
„Istenem, Te nem ismersz lehetetlent,
Te mindenre képes vagy! Istenem, segíts
meg!” Folyamatosan imádkoztam a
Sz�zanyához is.

Öt óra el�tt érkeztem meg Santa Ire-
nebe - teljesen átázva -, de nagyon bol-
dogan, hogy sikerül megtennem az utat
Santiagóba. 21-én reggel még es�ben
indultam, de egyszer csak gyönyör� kék
égbolt köszöntött rám, s végig így gya-
logoltam, ragyogó napsütésben.

A katedrálishoz az isteni irgalmas-
ság órájában érkeztem, imádkozva a ró-
zsafüzért. Könnyes szemmel, elszoruló
torokkal adtam hálát Istennek és a Sz�z-
anyának közbenjárásáért.

Másnap elmentem a zarándokok mi-
séjére, ami mindig délben van, s jóles�
érzés töltött el, hogy hallhattam orszá-
gunk nevét a felsorolások között, s így
képviselhettem hazánkat.

Hazafelé - a Barcelonába vezet� úton
- szakadó hóeséssel ajándékozott meg a
Jó Isten, amire annyira vágytam. Lát-
hattam a hóval borított hegyeket, az Is-
ten teremtette gyönyör� természetet,
mely szemet gyönyörködtet� látványt
nyújtott.

Istennek legyen hála mindenért, amit
utam során kaptam, s minden kegyele-
mért, amivel � ajándékozott meg.

Farkas Katalin
zarándok
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Kassa - Európa Kulturális F�városa

Kassa a magyar történelemben jelent�s helyet foglal el.
• Nagy Lajos király 1374-ben itt tartott országgy�lést.
• Bocskai István fejedelem innen szólította fel a nemességet az alkotmány és a

vallásszabadság védelmére, s 1606. december 29-én itt halt meg, itt is temet-
ték el. 

• Bethlen Gábor itt tartotta esküv�jét 1625. március 2-án Brandenburgi Kata-
linnal.

• I. Rákóczi Györgyöt 1644. január 18-án itt kiáltják ki a rendek Magyarország
fejedelmévé.

• 1657-ben a jezsuiták f�iskolát és nyomdát alapítottak itt. 1788-ban itt jelent meg
az els� magyar nyelv� folyóirat, a Magyar Museum. 1802-t�l püspöki székhely.

• Rákóczi rodostói házának másolata 1906-ban épült meg, a fejedelmet is ekkor
temették el a dóm kriptájába.

• 1910-ben lakosainak 75,4% magyar volt.
• 1918-ban elfoglalták a csehek, 1920. június 4-én a trianoni békeszerz�déssel hi-

vatalosan is Csehszlovákiához került. Regionális központi szerepét Magyarorszá-
gon Miskolc vette át.

Kassa - Szent Erzsébet-dóm II. Rákóczi Ferenc sírjával
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Az idei esztend�ben Kassa város
nyerte el Európa Kulturális F�városa
megtisztel� címet. A másik európai kul-
turális f�város a franciaországi Marse-
ille lett.

Szlovákia történetének legnagyobb
szabású kulturális rendezvénysorozata
kezd�dött 2013. január 19-én, Kassán. A
rendezvényfolyam év közben csaknem
300 kulturális eseményb�l áll, öt els�d-
leges szempontra és négy személyiség-
re (Márai Sándor író, Oelschläger Lajos
kassai épít�m�vész, Kosice Gyula ar-
gentínai szobrász és Juraj Jakubisko ren-
dez�) épül, valamint a másik idei euró-
pai kulturális f�várossal, Marseille-jel
való együttm�ködésre.

Az évad egyik reklámarca a városban
született Márai Sándor, akir�l január
19-én egy újonnan kialakított teret ne-
veztek el az óvárosban. Az író családjá-
nak egykori lakhelyén kialakított - mos-
tanra felújított - emlékszoba várja ér-
dekl�d� látogatóit.

A magyar f�konzulátus által szerve-
zett nagyszabású rendezvények közül az
els�re január 31-én került sor Creative
Transgression címmel. Tíz olyan kor-
társ magyar képz�m�vészt mutat be, akik
újszer� néz�pontokat és izgalmas kife-
jezési módokat keresnek a festészet,
szobrászat, fénykép és installáció terü-
letén. Ezt a Löffler Béla Múzeumban
rendezik meg. (Erzsébet u. 20)

A kimagasló rendezvények közé tar-
tozik a márciusban kezd�d� Febio Fest,
mely annak 20. évfordulója alkalmából
valósul meg. Ennek a film- és televíziós
szemlének a keretén belül bemutatják a

szlovák dokumentumfilm-gyártás javát.
A Rackajam együttes májusban kon-

certezik a Use The City (Használd a várost)
fesztivál keretében. A Tokiói Szimfoni-
kusok májusi fellépése Kazuhiro Koi-
zumi vezényletével szintén nagy érdek-
l�désre tarthat számot.

A helyi televíziók nemzetközi feszti-
válja, az Arany Koldus Fesztiválra jú-
niusban kerül sor.

Júliusban rendezik meg az egy héten
át tartó Mazal Tov! (áldás; ‘Sok szeren-
csét!’) Zsidó Kulturális Fesztivált krak-
kói és budapesti együttm�ködéssel. Ezen
a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Bu-
dapest Klezmer Band ad közös hang-
verseny.

A felújított Amfiteátrumban kerül sor
Zsuráfszky Zoltán, a Honvéd Együttes
Budapest Táncegyüttesének m�vészeti
igazgatója által rendezett és koreogra-
fált nagyszabású Benyovszky-táncjáték-
ra, mely a névadó viszontagságos életét
kíséri végig. Ennek zenéjét a Ghymes
együttes alapítói, Szarka Gyula és Ta-
más szerezte.

Szeptemberben a Közép-európai Szín-
házak Fesztiválja keretében lép föl a sze-
gedi Kortárs Balett, valamint a Buda-
pest Bár együttes.

Októberben a Kassai Nemzetközi Jazz
Fesztivál rendezvénye várja közönségét.
Szintén októberben kerül sor a New Dan-
ce Days (Új Táncnapok, X.24-27.) ke-
retében a Fehér Tánc Társulat TAO TE
c. el�adásának bemutatására.

A felújított Kelet-szlovákiai Múzeum
épületében egy izgalmas kiállítást látha-
tunk: Párhuzamos történetek – Buda-
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pest és Kassa, f�város és régiócentrum
a 19. század második felében címmel. A
Budapesti Történeti Múzeum által ké-
szített kiállítás három hónapon át lesz
megtekinthet� Kassán.

Novemberben ad koncertet a Szent
Erzsébet-székesegyházban – a Gótikus
Út Gyöngyszemei rendezvénysorozat ke-
retében – a nyíregyházi Pro Musica Le-
ánykar Szabó Dénes Kossuth-díjas kar-
nagy vezetésével (akiknek el�adásában
mi is gyönyörködhettünk a Szent Család-
templomban).

Láthatjuk, programban nincs hiány,

mindenki megtalálhatja az érdekl�désé-
nek és igényének megfelel�t.

A város szépsége és közelsége, a ba-
rátságos helyszínek valamint a gazdag kí-
nálat, az egyetemes magyar kultúrára
való igény és a város vendégszeret� la-
kossága remélhet�leg nagyon sok láto-
gatót vonz. Áldozzunk a kultúrára, sze-
rezzünk maradandó élményeket, melye-
ket elmesélhetünk gyermekeinknek, uno-
káinknak, akik ebb�l merítve tovább
ápolják ezeket az értékeket.

Internet segítségével összeállította és 
szeretettel ajánlja: Kovács Györgyi

A magyar programokról b�vebb információ a f�konzulátus honlapján ta-
lálható, amelyr�l elérhet� a Kassa – Európa Kulturális F�városa 2013 hi-
vatalos szlovák weboldala, valamint a kassai magyar szervezetek prog-
ramjairól is hírt adó www.kassaiholmi.sk.
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Húsz éve jelen van Kazincbarcikán egy olyan
sóoldat, amely a gyógyításon túl csodás hófehér
csipkés kristályokat képez. Sókristályokat. Aki
már járt sóbarlangban, gyönyörködhetett szép-
ségében, és megtapasztalhatta gyógyító erejét. 

Jakab Zoltánné, Marika 1993-tól forgalmaz
sóoldatot, és 1997-ben nyitotta meg sóbarlang-
ját. Olyan gyógyító kincset jelent ez Kazinc-
barcikán, amir�l sokan nem is értesültek.

A gyógyszerek világában érthetetlen módon
háttérbe kerülnek a természetes gyógymódok,
pedig manapság a szennyezett leveg� nagy-
mértékben hozzájárul egészségi állapotunk rom-
lásához. Egyre fontosabbá válik a betegségek
megel�zése. Igazán sokat tehetünk ennek érde-
kében, ha tiszta, egészséges leveg�ben töltjük éj-
szakáinkat, nyugodtan alszunk, kipihenten éb-
redünk. Erre kínál lehet�séget a világszabada-
lom, a magyar találmány, a SOMADRIN klí-
maoldat.

Marikát a természetes gyógymódok ismere-
te, szeretete, önzetlen segít�készsége és hite jel-
lemzi. Büszke vagyok arra, hogy ezt a nagyszer�
embert barátomnak mondhatom. Évtizedekig
egy munkahelyen dolgoztunk, barátságunk in-
nen ered. Emlékszem kis gyermekeire, akik
asztmás betegséggel küzdöttek, és arra, milyen
aggodalom töltötte el �t, hogy segítsen rajtuk.

Világlátása, olvasmányai alapján jutott tu-
domására a feltaláló, Somogyi István világhír�
fest�m�vész neve, aki a Nemzetközi Feltalá-
lók Kiállításán SOMADRIN klímaoldatáért fel-
találói Géniusz-díjat kapott.

A klímaoldat használata során a speciális só-
ionok által fokozódik a légutak öntisztító tevé-
kenysége, enyhülnek, majd megsz�nnek a gyul-

Gyógyító csipkés sókristályok

ladásos folyamatok. Ez az oldat
ajánlott asztma, allergia, idült hör-
g�- és légcs�hurut, kruppbetegség,
nátha, köhögés, arcüreggyulladás,
idegi problémák, immungyenge-
ség, pikkelysömör és ekcéma ke-
zelésére is.

Mondanom sem kell, hogy
gyermekei meggyógyultak. Ma
már mindketten az egészséges fér-
fiak feln�tt korát élik, s�t egyikük
már kisunokával is megajándé-
kozta �t.

A szabadalmaztatott, védjegy-
zett SOMADRIN telített sóoldat,
speciális kristályszerkezete csak
természetes anyagokat tartalmaz. A
párolgása következtében létrejött
klíma megközelíti, de bizonyos ér-
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telemben felül is múlja a természetes bar-
langok hatását. Helyhez kötöttség nélkül
képes megvalósítani, helybe vinni a só-
barlangok klímáját.

Jakabné Marika segít�készsége határ-
talan. Otthona mellé építtette meg a só-
barlangot, ami egy nagyszoba méret� he-
lyiségnek felel meg. A sótéglákra, az edé-
nyekre - amibe a folyadék kerül - az ol-
dat rákristályosodik, és csodás csipkéket,
alakzatokat képez. A párnás székek ezek
mellett vannak elhelyezve, ahol a gyer-
mekek játékokat, mesekönyveket is ta-
lálnak, miközben gyógyulnak.

A vendégkönyvb�l hadd idézzek pár
köszön� sort, mely a gyógyultak háláját
bizonyítja:

• Hanna és Bence ikergyermekeink-
nek már az antibiotikum sem használt,
de a sóbarlangban meggyógyultak.  Kö-
szönettel: a szül�k.

• Allergiám teljesen meggyógyult, a
gyógyszert elhagyhattam. Köszönet Ma-
rika néninek.

• Hajnal 4-kor Marci fiam köhögé-
sét semmi nem csillapította. Marika ilyen
korán is kedvesen fogadott, a görcsös lég-
szomj megsz�nt. Most 5 évesen tünet-
mentes. Ezer köszönet: Csilla édesanya.

• A legjobb gyógyító Marika néni.
Húsz éven át szteroidokat szedtem, oxi-
gént, injekciót, antibiotikumokat kaptam,

sokat szenvedtem, míg rátaláltam az ol-
datra, aminek jótékony hatását bizonyít-
ja, hogy panaszmentes vagyok. 

Hálával gondolok az oldat feltaláló-
jára és Marikára. Köszönet érte. Ebben
a kis barlangban letisztult a légzésem,
nem kell gyógyszert szednem – köszönet
és hála Marikának: Lajos és családja.

• Ha minden ember ilyen lenne, a föl-
dön egy nagy, boldog családként élhetne
az emberiség! - Bence és anyukája.

Bükkábránytól Tardonáig, Edelényt�l
Sátoraljaújhelyig, Sárospatakig, a Fels�-
városi Kikelet Óvoda asztmás, allergiás
speciális csoportjának óvón�i is köszö-
netet mondanak Marikának, hiszen több
óvoda használja a sóoldatot.

De beszélhetnék a gyermekorvosi re-
ferenciákról is, melyek bizonyítják, hogy
mennyire hatékony és milyen regeneráló
hatása van a barlangi terápiának. A kúra-
szer�en ismételt SOMADRIN-klíma tü-
netmentességet biztosít.

Végezetül egy személyes élmény.
Évekkel ezel�tt egy náthás id�szak után
olyan állapotba kerültem, hogy nem érez-
tem a szagokat. Marika bíztatott, próbál-
jam ki a barlangot.  Két alkalom után -
amint kijöttem a barlangból - örömmel ér-
zékeltem a szomszéd házból leszálló füst
szagát. Azóta talán nem is voltam nát-
hás, amit én is Marikának köszönhetek.

Z. Farkas Erzsébet 

Jakab Zoltánné - 3700. Kazincbarcika, Budai Antal út 57.
Telefon: 06-48-311-531  /  06-48-784-841.  

Mobil: 06-20-397-9405
Email:barlang@sokucko.hu Honlap: www.sokucko.hu

A sóbarlang elérhet�sége:
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Eljött a farsang, itt az ideje a mulato-
zásnak, egy kis bálozásnak. A rövid far-
sang miatt idén február 2-án rendezte
meg 17-ik alkalommal a katolikus jóté-
konysági bált a karitászcsoport. Az el�-
zetesen végzett szervezési munkák után
nagy feladatok vártak ránk a bált meg-
el�z� pénteken.

Délután 2-re gyülekeztünk András-
falvy János atya karitászvezet�vel az
élen, hogy bálteremmé varázsoljuk a Dó-
zsa Iskola auláját. Szorgos férfiak cipel-
tek asztalokat, székeket, s Krokaveczné
Marika vezetésével kialakult az asztal-
beosztás. A HBH-ból meghozták a kel-
lékeket, és ügyes n�i kezek megterítették
az asztalokat. Este 6-ra elegáns bálte-
remmé vált az iskola. 

Szombaton, mire a vendégek szállin-
gózni kezdtek, már szólt a zene, elké-
szültek a süteményes és pogácsás tálak,

és készen állt minden.
250 személy tisztelte meg rendezvé-

nyünket. Fanfár jelezte, hogy kezd�dik a
bál. Hollósiné Csilla köszöntötte a ven-
dégeket, majd János atya beszélt a Kari-
tászról, a jó tettekr�l, kis humoros törté-
netekkel f�szerezve adott vidám hangu-
latot mondanivalójának. 

Plébánosunk, Vitális Gábor atya a bol-
dogság keresésr�l mondott egy történe-
tet, és amint a példából is kit�nt, a bol-
dogságot a családban találhatjuk meg.
Ezután pezsg�s koccintással megnyitot-
ta a bált.

A Kodály Zoltán M�vészeti Alapfokú
Iskola növendékeinek Erkel: Hunyadi
László palotásával indult a m�sor. Ezt
követte templomunk ifjúsági ének- és ze-
nekara Tompa István vezetésével. M�-
soruk Bon Jovi: It’s my life és Presser
Gábor - Dusán Sztevanovity Kóló cím�

Karitász jótékonysági bál
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száma volt. A fiatalok igényesen, gyönyö-
r�en adták el� a dalokat.

Az idei bálon angolkering�vel b�völte
el a vendégeket a Hollósi Brigitta - Cserve-
nyák Gábor Áron táncospár. Meghatóan
kedves volt Tompa István énekszáma, me-
lyet a szeretetszolgálatosoknak ajánlott: Kol-
tai Gergely: Ki szívét osztja szét...

Ezután ismét színre léptek a Kodályo-
sok, akik mez�ségi táncot mutattak be Cson-
ka László tanár úr vezetésével. Végül az In
aeternum gospel kórus Kálmán Rita veze-
tésével vidám, fiatalos lendülettel el�adott
m�sora szórakoztatta a közönséget.

A vacsora finom volt és b�séges, melyet
Lempochner Zsolt úr és szakácsai készítet-
tek, és a Surányi Szakképz� Iskola pincér-
tanulói szolgáltak fel ügyesen Soltész Béla
tanár úr irányításával. A vacsora után ha-
marosan táncosok töltötték meg a terem kö-
zepét. Molek Csongor zenéjére szinte az
egész vendégsereg vidáman ropta a táncot,
csak 10 óra körül szakította meg azt a toto-
kiértékelés.

Éjfél el�tt egy trombitaszóló volt, Ha-
szon Gyula vendégünk játszotta el a Hold-
fény kering�t.

Gábor atyát, akinek éppen születésnapja
volt, közösen énekelve köszöntöttük, az
„Áldjon meg téged az Úr” dallal.

A 200-nál is több tombolatárgyat Kroka-
veczné Marika gy�jtötte és csomagolta Jan-
csurákné Évikével. Köszönet érte. A nyer-
tesek boldogan vették át nyereményeiket. 

Voltak, akik éjfél után már szedel�zköd-
tek, �ket a Lovas Travel szállította haza.

A tombola után a Hollósi - Cservenyák
táncospár egy kis tánctanulásra invitálta a
bálozókat. A felhívásra mintegy 50 f� je-
lentkezett, és az egész vendégsereg jól szó-

rakozott a rögtönzött tánctanuláson. 
A mulatozás hivatalosan hajnal 4

óráig tartott, de sokak jókedve csak fél
5 után engedte bezárni a bált.

Köszönet a szervez�knek, az ada-
kozóknak, minden támogatónak, se-
gít�nek, akik bármiben is hozzájárul-
tak e rendezvény sikeréhez. Köszö-
net a vendégeknek is, akik magukkal
hozták jókedvüket.

Csúzda Lajosné
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Kedd van, január huszonkettedike. A helyszín - mondjuk - legyen megint az is-

kola... Viszem a Kölcsey-képet és hozom, mint már annyi éve. Az ebédl� ismét tele

van gyerekekkel, fegyelmezettek és szépek: ránk köszön a Magyar Kultúra Napja.

Úgy negyed ötig özönlenek a versek, elhangzik saját születésnapján a Himnusz is,

Dékány gyönyör�en szaval: “ Föl-földobott k�, földedre hullva,/ Kicsi országom, újra
meg újra/ Hazajön a fiad.”...

* * * 

Öt óra két perc. Épphogy beesem az Egressybe, meghívóval a zsebemben. Újra

Himnusz - ezúttal Sinko vics hangján a “magasból”, majd éppen e naphoz ill�n - vagy

nem ill�n? - “Elindultam szép hazámból...”
A szónok - amolyan görög filozófus forma - szakállas “bölcs”, aki elnézhette a

hónapot, végül felolvas nekünk egy “félmondat” Illyés Gyula-verset: “ Hol zsarnok-
ság van, ott zsarnokság van, nem csak a szögesdrótban...,szögesdrótnál jobban
butító szólamokban...” Ó, a boldogtalan, és milyen hálás dolog, hogy itt nincs Köl-

csey-kép...

Következik - barátkoznom kell még e névvel - a Barcika Art Kft.: elismer� okle-

velek átadása, ahogy már megszoktuk. A legutolsó Majercsik János, a fest�. Sze-

rény és jóságos ember - tapsolok neki.

A készül�d� zenekar kíváncsivá tesz. Szeretem a magyarul (is) énekelhet� ver-

seket, erre számítok. Perceken belül már a színpadon van “Ágnes” (és gyönyör�,

sz�ke haja: Agnes.hu), aki szépen énekel, miközben keleti táncokat lejt - akár egy

háremben - szinte lebeg, s látomásait mély sóhajokkal, szinte nyöszörgésekkel kí-

sérve öleli Radnóti Miklóst és szegény József Attilát... Félek, nem értek ehhez sem,

másra készültem. “Bújok, mint az üldözött...”, osonok a ruhatár felé, s még sike-

rül kislisszannom, miel�tt bárki is föltehetné nekem a végzetes kérdést: “Nos,

hogy tetszett ?!”

Tompa vagyok, rohanok, nyitom a kerékpárt - “Na, ez sem normális...” -, nagy le-

veg�ket veszek, fújom a g�zt, s minden vágyamat betölti a pedál szíver�sít� kat-

Kedves Harangszó-figyel�, kultúránk ügyeiben érzékeny Olvasóm! Nézd el
nekem, ha friss, tavaszváró kedvedben a hosszú, ködös-havas január végi es-
téim hangulatát idézem eléd... Legyen ez amolyan jég�z� visszatekintés: le-
jegyzett élményeim, naplószer� feljegyzéseim s képzeletem összefabrikált
szüleménye. Jobb útját keres� lelkem ilyen-olyan próbálkozásai...

Himnusz
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togása, mint metrum a versben: “Messze jövend�vel komolyan vess öszve jelenkort...”
Közben szakad a hó, a drága hó arcomba vág, kapaszkodom a kormányba...

* * *
Otthon minden a régi. Mese helyett a “Barátok”, aztán mégiscsak mese, fogmo-

sás, vízivás, ima. A gyerekek rendben, anya a tévénél bóbiskol, végül én is bele-

bambulok egy képbe... Úgy t�nik, ez még hiányzott: egy érettségiz� lány és öt

egyetemista fiú bátran felelget: “riport a tiltakozó diákok képvisel�ivel”. A téma:

tandíj, kilátástalanság, jöv�kép-hiány, alacsony hazai bérek és a médiában fiatal-

jaink számára kajánul kínálgatott egyedüli megoldás: külföldi munkavállalás... Újra

azt hallom, hogy diktatúra, súlyos diktatúra van, nagyon súlyos a helyzet... Jobb,

ha semmit sem értek. Ma már hallottam hasonlót...Kissé zavartnak érzem ma-

gam. Varázsige, ma már sokadszor kezdek bele újra: “�seinket felhozád Kárpát szent
bércére...” Így alszom el.

* * *

Nem tudom, vajon mért van az, ha az osztályba lépek, valahonnan sikerül mindig

er�t merítenem. Dicsérem �ket a tegnap délutánért, beírom az ötösöket, s meg-

próbáltatásaim másnapján arra eszmélek, hogy megint árad bel�lem a szó. Kap-

kodom kréta és szivacs után, s ha Vörösmartyt, ha Móriczot vallatom, mindig

ugyanoda érkezem meg: érzem, a gyerekek el�tt vallom, hogy magyarnak lenni jó.

Azért jó, mert nehéz. Azért nehéz, mert jónak maradni nehéz... Jó gyereknek, jó szü-

l�nek vagy társnak, másokért lenni, nem elcsábulni... Nehéz... És jó... A gyerekek hall-

gatnak...

* * *

Délután régi tanítványom látogat meg, Dávid. Kiszámoljuk: kilenc éve ballagott.

Debrecenben tanul, most csak úgy beugrott… Köszöni, jól van... A vizsgákról kér-

dezem… Esett-e ott is a hó?… Méregetjük egymást, keressük magunk mögött

az éveket… Fájó pont - mindig el�jön -, hogy miért hagyta ott az ELTE-t?... Mert

ott mindenki ivott vagy drogozott, ... a jöv� fizikatanárai!... Milyen lesz ez a jöv�?

T�le tudom meg, hogy a másik tanítvány, Réka Amerikába készül. Vitatkozunk...

“Majd dolgozni fog, pénzt is fog keresni és megtanul rendesen angolul. Csak egy-

két év... Esetleg még egy...Esetleg...”(?) Most egy világ választ el minket. Kossuth

és Mindszenty, eszme és gondolat, s szemben a torzó délibáb, a nyugati jólét és

nihil, mohó vásárlásaink ránk tukmált kényszere. Megrémít... Látom lányaimat, ahogy

indulnak sorban, viszi �ket fehér lovon Mammon, a fekete lovag, arc nélkül, szív nél-

kül hörgi felém és röhögi: “szabadság nem virul a holtak véréb�l...” Végül feladom...

Istenre bízom. Mi az, hogy szabadság?...

* * *
Csütörtökön felkeres Réka is. Tudom, hogy búcsúzni jön. � �szinte, én is �szinte

vagyok. - De visszajövök...- teszi hozzá halkan. - Aztán tanulj meg nekem rende-

sen angolul!...
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Végre eljön a hétvége. Elhatároztam, megtanítom Zsófit rántott húst sütni. Dél-

után szánkózunk, estig sem hiányzik az okostelefon.

* * *

Másnap korábban kelünk. Hiába - örökös késésben - lökdösöm fel �ket a buszra,

a sof�r már ismer, nem is kérdez, mi mindig leszállunk a templomnál. Útközben szét-

osztunk egy narancsot. Végre “futva jöttünk elibéd”, sunnyogva - mint rossz ke-

resztények - keresztet vetünk, elkenjük a dolgot. Leülünk szép sorban - ha sokan

vannak, a Mária-kápolnában -, és �k, mármint a gyerekek, unatkoznak. Jó, ha van

cukorka, kulcstartó vagy szentkép… ha kell, felállnak, leülnek újra, pénzt dobnak

a perselybe... csendben teszik. Végül sorakoznak áldásért, majd hétr�l hétre ugyan-

így újra. Azt hiszem, nem szeretnek templomba járni. Talán más gyerekek sem sze-

retnek, szeretnének... De nekik kell! Az egyetlen hely ez a világon, ahol biztonság-

ban tudhatom �ket. Amikor “bús kétség mellettem...” Egy kicsinyke Magyarország...

* * *

Régen történt már… Székelyudvarhelyen voltunk - némelyikünknek fel sem t�nik,

ha így mondják - Romániában. Réka még emlékezne rá. Vasárnapi szentmise volt,

s a tanítón� vezetésével vonult be a templomba vagy két osztálynyi gyerek. Szent

Imre ünnepe volt, és zengett t�lük Isten háza. Én megteltem bizodalommal... Nem

volt még telefon, nem volt kamera, de a kép, a hang mélyen belém ivódott... Erre is

gondolok néha...

* * *

S ma, január 27-én Angelika, “az angyal” neve napján, Ady Endre halálának a nap-

ján - annyi baljós el�jel után - találkozom megint a Végzettel. A jégpálya mellett

óriásplakáton politikai hirdetés. Kezd�dik minden elölr�l. Látom, ahogy a nemzet

egymásnak uszul, gy�lölet mustármagjaiból sövény kerekedik, és látom a kertészt,

de sehol sem látom a napot… Látom az emberi butultságot, de alig látom a meg-

bánást a közös sorsunkért, jöv�nkért való �szinte aggodalmat. S mivé enyészik

majd a szeretet, mindannyiunk nagy, adventi vállalása?... Vajon ki dics�ülhet meg

majd újra, s kinek a feje hull a porba? Mennyit érhet ma a harminc ezüst?...

* * *

Szánd meg Isten a magyart, kit már a vészek nem hánynak, mert saját maga a

vész. Nyújtsd feléje segít� kezed, hogy tudjon balsorsban is, a víg esztend�k után

is, ha nem is szeretetben, de egyik a másikát tisztelve, elviselve élni... S hogy b�n-

h�dje már meg végre azt a múltat... Adj hozzá tartást és er�t!

Ölveczki László
tanár
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Levelesládánkból

A Harangszó újság támogatására felajánlott adományok
2012. október 16-tól - 2013. március 5-ig.

Kedves karácsonyi jókívánságait hálásan köszönöm!
Kegyelmekben gazdag új évet kívánok!
�szinte nagyrabecsüléssel:

Erd� Péter – bíboros, prímás, érsek

Kedves F�szerkeszt� Asszony!
Még él az öreg érsek, és örül a Harangszónak.
Köszönöm ezt az európai szint� folyóiratot és a jókívánságokat!
Kegyelemben gazdag, szent Karácsonyt és áldott, boldog újévet kívánok.
További áldott munkát! Tisztelettel, szeretettel:

Seregély István öreg érsek

Áldott karácsonyi ünnepet,
és boldog új évet kívánok!

Dr. Ternyák Csaba
Kedves Magdi!
Köszönöm ismételt figyelmességedet.
Kívánok Áldott Karácsonyt és Békés Boldog új Esztend�t!
Igaz nagyrabecsüléssel:

Bíró László -  katolikus tábori püspök
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Március 23-án - szombaton - 9 órai kezdettel 
fiatalok és id�sek is szép számmal vettek részt a városi keresztúton.

Az újság borítóján a kazincbarcikai Avilai Nagy Szent Teréz-templom 
Mária kápolnája, valamint a templom látható.

Helység Március 28.
Nagycsütörtök

Március 29.
Nagypéntek

Március 30.
Nagyszombat

Március 31.
Húsvétvasárnap

Április 1.
Húsvéthétf�

Bánhorváti 18:00 18:00 21:00 10:00 10:00
Berente 16:00 16:00 17:00 15:00 -

Dédestapolcsány 16:00 16:00 19:00 11:30 -
Kazincbarcika 18:00 18:00 21:00 9:00, 10:00, 18:00 10:30

Sajógalgóc 18:00 18:00 17:00 11:30 -
Sajókaza 16:00 16:00 19:00 8:30 8:30

A nagyheti szertartás menete

Hírek, közérdek� információk

Nagyszerdán, nagycsütörtökön és nagypénteken 17:30-tól imádkozzuk Jeremiás siralmait.
Nagypénteken végezzük a nagypénteki lamentációt a szertartás befejezése után;

Nagyszombaton 8 órától imádkozzuk a hajnali dicséretet.
Húsvétvasárnap a 9 órai szentmise után ételáldás lesz.

Imaórák

Nagypénteken 15 órakor keresztutat végzünk a Szent Család-templomban.

Avilai Szent Teréz-templom: nagypéntek este 21 órától nagyszombat déli 13 óráig.
Szent Család-templom: nagyszombat 9 órától 19 óráig.

A szentsír �rzésének id�pontja

Az újság illusztrációit Heged�s János grafikus készítette.

Minden kedves olvasónknak kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kíván az újság szerkeszt�i nevében is: 
Czakóné Bulla Magdolna szerkeszt�

Nyilvántartási szám: 69.869/96 Kiadó: Római Katolikus Egyházközség Kazincbarcika
Felel�s kiadó: Vitális Gábor SDB plébános
Szerkeszt�: Czakóné Bulla Magdolna E-mail: cebeem@freemail.hu

Szerkeszt�ség címe: 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 35. Telefon: 48/512-396
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Rózsa út 12., Telefon: 48/782-568
E-mail: harangszo@vipmail.hu Web:kazincbarcikai-plebania.emecclesia.hu
Készült a Szalézi Kft. kazincbarcikai nyomdájában, 800 példányban

Harangszó
id�szaki lap
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Isten, áldd meg e szent helyet!
Sajókazinc templomában

szentelésre gy�ltek össze,
harangszó és hálaének

együtt zengett - ma 100 éve.
Teljesült a hívek álma:

el�ttük az Úr oltára.
Imagyöngyök milliói

építették e szent házat,
melyben a hit hordozói

leborulva imádkoztak.
Felépült az Isten háza

s már nem féltek földi rossztól,
mert volt hová kopogtatni,

b�neiket megvallani.
Lett egy templom, falu dísze,

mindannyiuk örömére.
Látogatták is serényen,

adakozva - bár szerényen,
mert nem tellett csak néhányuknak.

De volt helyette ima, hála,
s mennyország lett Isten Háza.
Isten, áldd meg e szent helyet,

s adj neki hosszú életet!
b.m.

Isten, áldd meg e szent helyet!

Isten, áldd meg e szent helyet,
s adj neki hosszú életet!

.

SZÁZADIK
Az Avilai Nagy Szent Teréz-templom

idén ünnepli felszentelésének századik évfordulóját.

SZÁZADIK
Az Avilai Nagy Szent Teréz-templom

idén ünnepli felszentelésének századik évfordulóját.




