Avilai Nagy Szent Teréz városában voltunk
Egyházközségünk 13 napos zarándoklatot szervezett Spanyolországba,
melynek kiemelkedő állomása volt Avila, ahol templomunk védőszentje,
Avilai Nagy Szent Teréz előtt róttuk le tiszteletünket.

Szent Teréz fapárnája
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Avila Nagy Szent Teréz
születésének, életének és halálának helye. Az 1130 m-es
magasságban fekvő tartományi központot három oldalról hegyek határolják.
Története a római időkig
nyúlik vissza. Elfoglalták a
mórok, majd VI. Alfonz 1038ban végleg visszafoglalta. A
XII. században emelték a 88
gránitbástyával megerősített
- 9 kaput magában foglaló monumentális városfalat.
Avila középkori városközpontjában Nagy Szent Teréz
szülőházát kerestük fel, s láttuk relikviáit, személyes tárgyait, kézírását.
A városfalakon kívül van
az a kolostor, melyet Teréz
építtetett és alapított, s ahol
27 évig élt, 1582-ben bekövetkezett haláláig. Ebben a
kolostorban reformálta meg
Teréz a karmelita rendet.
Avilai Nagy Szent Teréz
megtérése után felvette a Jézusról nevezett Teréz nevet.
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Ez a kolostor 450 éve bizonyság arra,
hogy Teréz - aki „szegény, bűnbánó apácaként” betegen élt 27 évig ebben a kolostorban sok ellenség között - Jézus kezét fogva 17 női és 15 férfi kolostort alapított a sarutlan karmeliták számára. A kolostor zártsága, egyszerű, puritán volta igazolja a lemondást, a világtól való elfordulást, Teréz Jézus iránti engesztelő szeretetét.
A vitrinben őrzik azt a 40 cm-es fagerendát, amely 27 évig minden éjszaka
„párnája” lett Teréznek, ezzel is engesztelve Mesterét.
Felkerestük Alba de Torres-t is, melynek templomában - az oltár fölött lévő
koporsóban - nyugszik Nagy Szent Teréz

teste. A templomban szentmisét celebráltam, amit az itthon maradt kazincbarcikai
hívekért ajánlottunk fel. Az oldalhajóban
megtekintettük Szent Teréz urnában őrzött
szívét és épen maradt jobb karját.
A templom mellett ma is működik az
a kolostor, melyet ő alapított a sarutlan
karmeliták számára.
Sok ilyen szerzetesre lenne szükség
ma is, hogy a világ még jobban meg tudjon térni. Nagy élmény és kegyelem volt
Avilában lenni és imádkozni. Kívánom,
hogy híveim közül minél többen lássák
meg ezt a várost Szent Teréz közbenjárására.
Iváncsy Balázs
plébános

Avila - Nagy Szent Teréz szülővárosa
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Bemutatkozás

Andrási Zoltán káplán atya

szentségében, miután hitoktatás keretében felkészültem rá.
Néhány „laposabb” évet követően, gimnazista
koromban erősödött meg Istennel való kapcsolatom.
15 évesen elsőáldoztam és bérmálkoztam. Közben
egyre közelebb kerültem az ottani egyházközség életéhez, megismerve annak gondjait, örömeit. Idővel
már ministráltam is.
Végzős középiskolásként döntöttem életem további alakulásáról, mely érettségi után a váci, majd
az egri papneveldében valósult meg. Négy éve lettem szerpap, három éve áldozópap.
A szolgálatban töltött eddigi bő három év sok
mindent hozott… Válságban van a világ, főleg lelkileg. Válságban van a tekintély, a hagyományok, a
törvények, a szokások alig szabályoznak. A mai világ ledobja magáról ezeket.
Ez a hitéleten is látszik, sok esetben a generációk között is igen nagy feszültségek állnak, ellenerők ébrednek.
A klasszikus „népegyház” képe elmerül a ködben, előtérbe kerül a „közösség” mint mozgatórugó, amely az ismert jézusi példázat szerint kovászként átjárja az egyházközséget. Magam is ennek
szolgálatába szeretnék beállni itt, ebben az egyházközségben.
Az első hetekben egy élő közösséget ismerhettem meg, ahol (a mindenütt jelenlévő, emberi természethez tartozó súrlódások ellenére) megvan az
összetartás. Remélem, tanulok az elmúlt 3 év történéseiből, tapasztalataiból. A különböző korúak - de
főleg a fiatalok - megszólítása nagy kihívás, és formálódásuk engem is bizonyára formálni fog életemben, szolgálatomban egyaránt. Ehhez kérem Isten
segítségét és mindenki imáját.

Felkérést kaptam, hogy a
Harangszó olvasóinak írásban
is bemutatkozzam, mint a kazincbarcikai egyházközség idehelyezett új káplánja.
Minden ilyen alkalom egyfajta „szembenézés” saját magammal, életemmel.
Nevem Andrási Zoltán, 27
éves vagyok. Egy alföldi mezővárosból, Karcagról érkeztem ide. Rokonságom nagyobbik része ott él jelenleg is.
Szűkebb családom: édesapám
távközlési üzemmérnök, édesanyám pedagógus, húgom egyetemista.
Nem nevelkedtem vallásosan, viszont sosem hiányzott
családomból a tisztességes életre, szeretetre nevelés. 11 éveAndrási Zoltán
sen részesültem a keresztség
kazincbarcikai káplán
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Kazincbarcikai káplán voltam
az is kiderült: Kazincbarcikára költözöm. Eljött a búcsúzás napja. Rossz volt. Ott kellett hagyni azokat, kiket nagyon szerettem.
Elindultam hát. Sose felejtem a napot. Hétfő volt, szakadó eső, az utánfutón mindenem elázott, s úgy, vizesen
pakoltam be a barcikai plébánia garázsába, hiszen a szoba
még nem volt üres. Elkeseredés és reményekkel teli boldog várakozás kettős érzése kavargott bennem.
Teltek-múltak a napok. Épülő templom, a szentelés
előtti idegeskedés mindenkin. Közben nem állt meg az
élet, mindenkinek tennie kellett a dolgát.
Lassan eljött a templomszentelés napja, ami egész szépen sikerült - szerintem. Megint változott a miserend,
megint meg kellett szokni valami újat.
Szóval, így indult ez az elmúlt három esztendő. Arról,
hogy hogyan folytatódott, nem is nekem kellene írnom,
hanem talán azoknak, akiket három évre társammá tett a
Gondviselés ezen a nagy zarándoklaton, amit úgy hívunk,
hogy ÉLET.
De egy dologról talán mégis. Most egy hónap után
visszagondolva, folyton az jár a fejemben, lehettem volna
jobb káplánja is a kazincbarcikaiaknak. Nem szolgáltam rá
arra a nagy szeretetre, amit Önöktől kaptam. A híveknek
ez az őszínte ragaszkodása és imája segített át sok nehéz
pillanaton. Köszönet érte! Köszönet, köszönet mindenért!
A három gyönyörű évért, amit ott eltölthettem.
A végén pedig megint búcsúzni kellett. Isten látja lelkemet, nem akartam búcsúzkodást. Csendben akartam eljönni, csendben, ahogyan három éve oda megérkeztem...
Nem sikerült. A búcsú pedig mindig fáj, és mindig nehéz.
Most is az volt, mert én szerettem kazincbarcikai káplán
lenni!
Avilai Nagy Szent Teréz közbenjárására áldja, őrizze
és minden rossztól védje meg a mindenható Isten a Kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközséget!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Istenem, hol is kezdjem el! Talán még Törökszentmiklóson indul ez a
történet, papi életem első
állomáshelyén.
2007 tavasza is olyan
volt, mint a többi. A természet újjászületésével az
embernek a jókedve is
megjön, gyönyörű időszak
ez a legnagyobb ünnepünkkel megkoronázva.
Egyvalamiben mégis
más volt az a tavasz. Mondogatták - és talán ott belül én is éreztem -, hogy
három év után engem is
utolér a papok életének ismétlődő és mindig meghatározó eseménye, a helyezés.
Szeretett plébánosom
is megerősítette Egerből
megtudott információjával az érzést, s augusztus
elsejétől elhelyeznek TöLipcsák János
rökszentmiklósról. Aztán
Kazincbarcika volt káplánja
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János atyának emlékeztetőül
„Magister adest et vocat te = A Mester itt van és hív téged.”
„A szolgálat, a hivatás mindenütt kell!
– legyen ez a búcsúzás égi jel.
Egy Ember elmegy, mi maradunk.
Imáinkban, gondolatban,
mindig egyek leszünk és vagyunk!”
L. Gál Mária: Búcsúzás

2007. augusztus nyarát soha nem feledjük,
szívet melengető emlékét ápoljuk, őrizzük.
Nagy esemény volt e templom szentelése,
s nem utolsósorban új káplánunk érkezése.
János atya!
Jöttöd hangos fanfár itt nem jelezte,
de elkísért a törökszentmiklósi hívek áldott szeretete.
Eleget téve a kötelezettségnek,
nálunk foglaltad el újabb szolgálati helyed.
Elhoztad magaddal a Felvidék varázsát,
a tiszta, egyszerű szívek meghitt dobbanását.
Hoztad a haza igaz szeretetét,
a falusi kis templomok áhítatos csendjét.
A család utáni őszinte vágyódást,
az elkötelezettség igazi példáját.
Mindezt tapasztalva, rögtön megszerettünk,
Istennek hála, hogy ideküldött nékünk.
Eggyel több templommal járó papi feladatok,
megnehezítették éjjeled s nappalod.
Elődödtől kaptál hasznos tanácsokat,
a legfontosabbat te jól megfogadtad:
„A jó káplán ellent csak az ördögnek mond,
a plébánosi ukázt betartani - és pont.”
Tetted is a dolgod engedelmes módra,
hogy mi járt fejedben? - csak Isten a tudója.
Az Úr annyi jó erénnyel felruházott,
melyektől a pap, csak jó pappá válhatott.
Karizmatikus, szuggesztív lényed,
nehézségek sokaságán átsegített téged.
A váratlan dolgok soha nem kíméltek,
még jó, hogy volt hozzá humorérzéked.

Annyi minden történt e három év alatt,
így csak pár dolog az, mi a rostán fennmaradt.
Kivetted a részed a sok szervezésből,
a mindent és mindenkit helyettesítésből.
A „Szent Család Esték” meghitt hangulata,
felejthetetlen élmény marad mindnyájunk számára.
Úrnapján, mivel kántorunk helyett énekeltél,
a kórusban örökös tagságot szereztél.
Kórházfóbiádat a betegek javára fordítottad,
mikor a sok beteg lelket gyógyítottad.
Kiálltál a hitünk mellett tévében, rádióban,
s olvashattuk cikkeidet a mi „Harangszónk”-ban.
„Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus,
az Isten Báránya.”
E szentelési jelmondatod hűen betartottad,
minden szentmisében ezt tanúsítottad.
Sugárzó örömödből híveid is részesültek,
mint Jézus asztalához meghívott vendégek.
Prédikációiddal az Úr igéit tanítottad,
amit súgott a Szentlélek, te továbbítottad.
Kezedben a mikrofon, mit pásztorbotként fogtál,
Felráztad a szunnyadókat, s olykor mosolyt fakasztottál.
A hit-igazságokat mindig úgy tolmácsoltad,
hogy nemcsak a hittudós értette szavadat.
Egy jó káplán híveiért a külsejére is ad,
így Aranka diétáját bátran kipróbáltad.
Lelkedre a hiúság bűnt nem borított,
csak a motorosruha derékban szorított.
Kedves János atya!
A Mester hív, menj s kövesd!
- vár a harmadik állomáshely, Mezőkövesd!
Kívánjuk, hogy álmod - mely nyílt titok - úgy teljesüljön,
ahogyan Isten, s te akarod.
Ne felejtsd el a barcikai testvéreket,
utadon szeretetünk s féltő imáink kísérjenek.
Kívánjuk, térj haza Felvidékre,
mert várnak a katolikus hívek,
a szülőföld,
ahol szolgálhatod Istent, hazát és a magyar népet.
„Hol a híd partot ér, az út hazakísér.
Keresztelő János ujja homlokodhoz ér.”
Koltay Gábor

A Harangszó szerkesztői nevében: Szerafi Éva

Pásztorává választott az Úr

Galuska Mihály pappá szentelése

Isten kegyelméből 2010. június 19-én, kémia, matematika) vonzottak. Úgy gonaz Egri Bazilikában Dr. Ternyák Csaba ér- doltam, hogy számomra más hivatást rensekatya áldozópappá szentelt. Az első disz- delt a mennyei Atya.
pozíciómat ez év augusztusától a jászárokElvégeztem az Állategészségügyi Főiskolát, és a mezőgazdaságban helyezkedszállási egyházközséghez kaptam.
Kazincbarcikán nevelkedtem, tanultam tem el. Később számos munkahely és beés dolgoztam. Öt éve Ózdon élek szüleim- osztás után továbbtanultam, és a pedagómel.
gusi pályát választottam.
Még nem jártam iskolába, amikor elKezdetben mint középiskolai tanár,
kezdtem ministrálni. Rendszeresen felol- később mint egyéni vállalkozó tanítottam
vastam, segítettem a sekrestyében, és aktí- nyolc éven keresztül különféle gazdasági
van részt vettem egyházközségünk életében. tantárgyakat.
A hivatás gondolata már kamaszként
A tanári évek alatt ismét felvetődött
is foglalkoztatott, de az érdeklődési kö- bennem a papi hivatás gondolata, de koröm és a tanulmányi sikereim a termé- romra hivatkozva, nem mertem igent
szettudományos tantárgyakhoz (biológia, mondani.
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2005 tavaszán egy újságcikkben olvastam, hogy a Magyar Püspöki Kar Seregély érsek atya javaslatára létrehozta a
késői hivatások szemináriumát. Egyből
éreztem, hogy már nem lehet tovább halogatni a döntést. Ez a „jel” nekem is szól,
és beadtam jelentkezésemet az Egri Szemináriumba.
A felvételin a szeminárium akkori spirituálisa - Balog Gyula atya - a szőlősgazdáról szóló példabeszéddel fogadott bennünket, aki korán reggel kiment munkásokat fogadni a szőlőjébe, majd a harmadik, a hatodik és a kilencedik óra körül is kiment, és ugyanígy tett. Azt mondta nekik:
„Menjetek ti is a szőlőbe.” (vö. Mt 20,1-7).
A példabeszéd hallatán megnyugodtam, hogy a hivatás nem a kor függvénye.
Nemsokára értesítettek, hogy felvettek, és kaptam egy lehetőséget - ha nem

is a harmadik órában - de munkás lehetek az Úr szőlőjében.
Szentelési jelmondatomat a kis Sámuel meghívásának történetéből vettem,
aki - hallván az Úr hívószavát - mindenkihez fordult, csak ahhoz nem, aki megszólította. Végül ki tudta mondani:
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!”
(1 Sám 3,10).
Igen!
• szóljon az Úr hozzánk, akár úgy,
hogy áthúzza terveinket, napirendünket,
• szóljon akár imádságban, akár munkánk közepette, akár barátaink szavával,
• szóljon akár egy váratlan vendég,
ismerős, vagy egy szenvedő ember
személyében,
de ha szól az Úr, akkor kövessük szavát!
Galuska Mihály
káplán

Az első szentmise Ózdon
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Primicia
Galuska Mihály - egyházközségünk volt tagja - 2010. június 20-án mutatta
be első szentmiséjét az ózdi Szent Kereszt plébániatemplomban.
Dr. Medvegy János atya - volt plébánosunk - köszöntötte őt e jeles napon.

Kedves Újmisés Testvérem! Hozzátartozók!
Elöljáró Atyák! Pap-, Lelkész- és Kispaptestvérek!
És álljon itt egy teljesen szubjektív, rövid visszaemlékezés.
Már 10 éve, hogy elhelyeztek Barcikáról. Halványuló emlékeim szerint Paszkál atyával többször is jártunk nálad. Mint kedves „agglegény”
fogadtál minket akkoriban. Talán
még főztél is valamit nekünk.
Az egyik helybeli iskola oktatója voltál. Ilyen minőségben találkoztunk egy-egy házszentelés alkalmáEgy évvel ezelőtt - egy közeli városban val. Több mindenről beszélgettünk,
- ünnepeltünk újmisét. Most itt vagyunk Óz- és világosan emlékszem, hogy igen
don, ugyancsak újmisét ünnepelni. Hogy is- mély benyomást tett rád az ottani kömét szólhatok e jeles alkalommal, annak zösség élete, amely pl. oly odaadóegy oka van: Kazincbarcika. Pontosabban ab- an ápolta akkori plébánosát, Juhász
atyát nagy betegségében.
ban a városban működő, élő közösség.
Emlékeim szerint a kis templomHogy mire alapozom e kijelentésemet?
Nem túlzok, de legalább tízen - fiúk, lányok ban (mert mára már nagy is van!) a
vegyesen - voltak, akik pl. a hivatás gondo- szentmiséken, ha nem is mindig vasárnap, de ott hátul álltál.
latával komolyan foglalkoztak akkoriban.
A lényeg az, hogy tudtunk egyIgen. Ott találkoztunk mi hárman: Barkóczi István, a tavalyi újmisés, te, jelenlegi másról. Beszélgetések közben feltárújmisés, meg személyem. Onnan ismerjük tad a papi hívatásra vonatkozó ifjúkori szándékodat.
egymást.
__________________________________________________________________
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És most ugrunk az időben. Amikor
Fordíthatjuk ezt úgy is, hogy Isten
meghallottam, hogy a szemináriumba je- nem annyira a fiatalság szilaj erejét, nem
lentkeztél, még Csizmadia atya, az ak- az évek számát nézi, hanem ahogy nagykori rektor közölte velem nagy titokza- böjtben énekeljük: „Megtört, engedeltosságok közepette, hogy: Na, kit vettek mes, alázatos szíveket keres a Messiás.“
Ha ilyen a szíved, akkor közel vagy
fel! És hogy ismerek-e egy ilyen és ilyen
az Úrhoz. Közelebb, mint bárki ifjúsága
nevű valakit, s mi a véleményem róla?
Melegség öntötte el lelkemet és kö- hevében. Ezért ott van előtted a lehetőzöltem, hogy csak támogatni tudom, és ség, hogy te most már csak papi mivoltod legjavát add. Legyél jó bor, légy megjavaslom a felvételedet.
És most - ebben az ünnepi órában tört kenyér, só, világító mécses, hegyre
- megnyugvással állapítom meg, hogy épült város azoknak, akikhez rendelve
jól éreztem, jól súgta a Szentlélek. Meg- leszel.
álltad a helyedet, itt vagy az oltárnál,
Emlékszem, mi annak idején mindig
kész vagy arra, hogy papként bemutasd a nagy bizalommal tekintettünk az időmennyei Atyának a legszentebb áldozatot. sebb évfolyamtársakra. Mindig úgy volKedves Mihály! Egy hete véletlenül tam vele, hogy nagy erő van abban, amiSzentkúton találkoztunk. Ott tartottátok kor valaki a világban él hosszú ideig, s
a szentelési lelkigyakorlatot. A közös ebéd- egyszer csak valami szent nyugtalanság
nél egyesek felvetették: ha most ennyi lesz úrrá az illetőn. Mert talán már megéves vagy, akkor hány éves korodban élne, lenne mindennapi kenyere, lehetne
leszel ezüst- ill. aranymisés?... Röpköd- nyugodt, kényelmes élete, de nem. Olttek a tréfás megjegyzések, s nem láttam hatatlan és szent vágy kezd munkálni lelke mélyén.
rajtad, hogy ez bántott volna.
Bizony, az Isten akaratát követni soha
Viszont ez a rövid élcelődés bizonyos gondolatsorokat indított el ben- nem késő. Meghallani az édes és sürgenem. Ezért nem annyira a papság lénye- tő szavakat:
„Jöjj, kitárom előtted az élet útját!
géről szeretnék most szólni, hanem
inkább az elmúlt hét során veled kap- Jöjj! Hívlak! Ne nézz hátra! Csak te köcsolatban keletkezett benyomásaimat vess engem!” Összeszedni a maradék erőt,
nekiveselkedni és kimondani: Itt vagyok
szeretném elsősorban eléd tárni.
Arra kérem a Szentlelket veled kap- Uram, engem küldj! – vagy ahogy jelcsolatban - ebben az ünnepi órában -, mondatod sugallja: Szólj Uram, mert hallhogy szívedben ott munkáljon a jól is- ja a te szolgád!
mert mondat:
Ez az az előny, kedves Mihály, ami
„Most van itt az alkalmas idő”, meg a tiéd. Ezért nagy a bizalom bennünk,
az, hogy „Istennek, a szívek és vesék vizs- akik itt vagyunk és örülünk neked, hogy
gálójának nem a lovasok izmaiban telik a kegyelem rendjében nyereségünk van.
kedve.”
Egy tapasztalt, megfontolt harcossal va__________________________________________________________________ 11

gyunk többen, akik Isten Országát akar- nat által a rossztól, bármilyen fájdalmas
ják építeni.
legyen is. Majd azután így megszenteTudomásom van róla, hogy érsek lődve, kegyelme által folyton gyógyulva
atyánk jóvoltából az arsi plébánoshoz akarjuk szolgálni Őt.
zarándokoltatok. Biztosan nagy élmény
Kedves Mihály! Milyen helyzetben
lehetett. A kitekintés fontos a világegy- lépsz be a munkába? Sok hiányosság
házra. Felmérni azt, hogy nem vagyunk van, tudjuk jól. Kevesen vagyunk. De
egyedül, s nem csak egy sajátosan ma- egy tapasztalatomat szeretném megosztani veled.
gyar helyzet létezik.
Évfolyam-találkozások ideje van, s
Tudom, hogy mindannyiunk előtt ismert az a sajátos papi kísértés, hogy ilyenkor soha nem mulasztjuk el megmeneküljek egy faladattól, egy helytől, vitatni az egyház helyzetét. Vannak keszemélyektől. Így volt ez a szent életé- serű gondolatok, kudarcok, különösen,
ben is. S azáltal lett naggyá, hogy nem ahogy az éjszakába hajlik az idő. Viszont,
menekült el. Vállalt mindent, ami a szent mikorra már teljesen elkeserednénk, elhivatással jár. S ezen fordult meg minden. érkezik a másnap, s már rohanunk. Mert,
Te most már, kedves Mihály, ne hisz annyi feladat vár, annyi helyzet, amiakarj menekülni! Ezt nagyon megtanul- hez mi, papok kellünk. Felejtünk minhatjuk a szenttől, hogy az az adottság, dent és indulunk.
Mindebből az következik, hogy él az
ami egy-egy dispozícióban ölt testet, az
gondviselésszerű. Az az alkalom és le- egyház. Ezért soha ne higgy a negatív
hetőség, éppen azok és úgy, amint van- próféciáknak! Ahol jelen leszel, ott az
nak, az üdvösség legbiztosabb alanyai, élet kezdődik. Lelki örvénylések történnek, megtérések lesznek, a közösség
a te és ők megszentelésében.
A papság évében készülhettél fel szerveződésének központja leszel. Igaz,
hívatásodra. Ez külön kegyelem. Bár a sok minden láthatatlanul történik. Nem
világegyházban inkább a botrányok, szé- a földi idő szerint, hanem a Lélek léptégyenkezések, bocsánatkérések vannak ke és mértéke szerint.
mostanában napirenden a papsággal kapMég annyit, hogy a napokban ünnecsolatban, de a rossz események soroza- pelte Demeter atya 56. papi évfordulóta rávilágít arra, hogy Krisztus szava bi- ját Jászberényben. A közös beszélgetés
zony valóban olyan, mint a kétélű kard: során sok minden szóba került, s arra
vág és sebez, s miért kímélne minket, lettem figyelmes, hogy az idős, 80 éven
papokat, kedves barátait?
túli paptestvérektől gyakran elhangzott
Nem kímél. De ahogy a sebész kése az a mondat, hogy „csak most értettem
nem csak vág, hanem egyben gyógyít is, meg ezt vagy azt igazán.”
így nekünk nincs más feladatunk - Szent
Ez mindnyájunk közös tapasztalata,
Szíve szerinti papoknak -, minthogy en- hányszor mutattuk be a szentmisét, hány
gedjük, hogy megszabadítson a bűnbá- beszédet mondtunk, s meg nem unható,
12 __________________________________________________________________

a csoda mindig megtörténik, amikor a
Lélek a mi esendő emberi szavainkat
használva közli az örök igazságokat.
Lám, a krisztusi forrás, az élő víz gazdagon és ki nem apadó módon tör elő
azon szívekből, amit a szentelés kegyelme nyitott meg.
Ahogy egykor Mózes a sziklából vizet fakasztott, úgy fakasztja Jézus szentelési kegyelme, érintése, felkenése benned az élő vizek forrását. S amíg csak
papi életünk tart, ott lesz az ámulat, a
csodák csodája.
Mindig tudd, hogy minden abból az
érintésből ered, ahogy leborultál a papság és a hívek közössége előtt, ahogy
hangzottak feletted a könyörgő szavak,
amikor a kézrátétel történt, amikor a főpásztor érintette kezedet, s te a tenyerébe helyezted azt. Mind-mind Krisztus
Urunktól származik, az Ő érintése volt,
aki az élő vizek forrását a tegnapi napon felfakasztotta szívedből.
Mit tudnék még mondani neked?
Azon evangéliumi rész mélységes iga-

zára hívom fel a figyelmed: aki elhagyja apját, anyját, mindenét… annak Te leszel Uram a gazdagsága.
Mi, papok, hányszor megtapasztaltuk ezt. Azok az én anyám és testvéreim, akik hallgatják és befogadják a szavakat. Új testvériség keletkezik. Új család minden helyen. És ez egyben nagy
felelősség is. Sokan kapaszkodnak belém. Ha én kilépek a sorból, akkor minden borul. S a legfájdalmasabb, hogy hitek vesznének el esetleges gyengeségem
miatt.
Ezért erősen kell gyökereznünk Krisztusban. Neked is, kedves Mihály, sziklára kell építkezned, rendületlenül állni
minden vihart! Krisztus a szőlőtő, mi a
szőlővesszők. Szoros kapcsolatában kell
maradnunk, a kegyelmi életáram rajtunk
keresztül árad, hiszen mi vagyunk a
szőlőtőhöz a legközelebb.
Van felelősség, mi tagadás. Itt most
a papi közösség megtalálására hívom
fel a figyelmedet. Nehogy egyedül maradj! Kicsit szomorú volt látni, hogy
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egyedül állsz ott, az oltárnál. De itt vagyunk mind.
A krisztusi, papi közösség megteremtése feladat,
és ezért áldozatot kell hozni. Ne engedj a sajátos papi
önzőségnek ezen a téren.
Egy szót még a Papok
Édesanyjáról. A rózsafüzér
legyen lehetőleg mindennapi vállalásod a zsolozsma
mellett. S ez nem jámbor
papi gondolat. Gyakorlatból
mondom.
A sok elméleti, zaklató
kérdés olyan egyszerű az
Édesanya jelenlétében. Legyen kezed ügyében mindig
a rózsafüzér, vagy ha más
nem, 10 ujjunk mindig kéznél van. S legyen napi tapasztalatod, hogy milyen az,
amikor a Papok Édesanyja
felszárítja könnyeidet, amikor indulatodat csillapítja,
amikor mindent elsimít életedben, amikor minden olyan
egyszerűvé és könnyűvé válik.
Futó benyomások ezek,
újmisés testvérem, amik most
elhangzottak. Kérem a Szentlelket, hogy egy-egy mondat
azért érje el a szívedet.
És még egyszer, a papok nagy családja nevében
mondom, kedves Mihály, újmisés paptestvérünk, örülünk Neked, és szeretettel fogadunk magunk közé. Amen.
A szülők megáldása
__________________________________________________________________
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Boldogasszony Anyánk
Ha számba vesszük a magyarországi csoportok mindig egyistenhívők voltak.
templomok és kápolnák titulusait, ha vé- Egy istent imádtak, a világegyetem teremgignézzük az egyházi népénekeinket és tőjét, vagy ahogyan azt Anonymus neveimáinkat, ha betekintünk a hívő emberek zi: „a mindenek Urát”, vagy egy másik
lelkivilágába, kiemelkedő helyen találjuk helyen: „Árpád vezér, akinek a mindena Boldogságos Szent Szűz különös tisz- ség Istene volt a vezetője”. „Isten” szateletét. A róla szóló és az őt ábrázoló ké- vunk is „ES-TEN” formában több ezer
peket, szobrokat, templomokat, énekeket, évre visszanyúló kifejezés, ami az „ősök
imákat nagy szeretetettel őrzi magyar Istene” jelentést hordozza.
Ez a hitvilág jóval a kereszténység
kereszténységünk. Talán nincs még egy
olyan nemzet, amelynek nem csak a szí- előtt már természetes vallási része volt
vében, hanem a génjeiben is ott van a őseink gondolkodásának. Ettől nem állt
messze a kereszténység tanítása sem.
Szent Szűz iránti mély tisztelet.
Ősi kultúránk messzire visszanyúló Amikor pedig elterjedt a keresztény hit
hagyománya a Boldogasszony tisztelete. az első századokban, már kapcsolatba
Itt most nem csak az elmúlt ezer év val- kerültünk - főként az örményeken kereszlási életére gondolok, hanem a jóval ré- tül a III. században - a keresztény hittel.
gebbi gyökerekre. Szent István királyunk Mindez olyan mélyen élt őseink életékorában éppen ezeknek a mélyre nyúló ben, hogy a kr. u. IV-VI. században már
gyökereknek a nyomán tudták a keresz- püspökök is voltak a hun–szkíta birodatény tanítást oly hamar meghonosítani, lom népei között.
Theodorétusz kr. u. 427 körül arról ír,
mert a Mária tisztelet, az Istenanya tisztelete ősi hitünknek is természetes része hogy „a zsidó könyvek, nem csak görög
nyelvre fordíttattak immár, hanem rómavolt.
Kiszely István - ismert magyar ant- ira, egyiptomira, persiaira, indiaira,
ropológus professzor - a magyar nép ősi örményre és szkítiaira.” Arrán püspöke
kultúráját, hagyományait, szokásait ku- pedig i.sz. 550 táján szintén lefordíttatja
tatva sok érdekes kapcsolatra és felfede- a Bibliát szkíta nyelvre.
Attila hun vezér Rómában nevelkezésre bukkant. „A magyar nép őstörténete” című könyvében az ősmagyar vallás- dik, és a későbbi pápa, Nagy Szent Leó,
ról írva teszi fel a kérdést: „A magyar (Kr. u. 452-ben visszafordítja Attilát Róma
nép nyelvében miért nem maradtak fenn falai alól), volt a tanítója és nevelője, akitől biztosan sokat tanult a keresztény hit
különböző istennevek?”
Erre egyértelmű választ kapott. Azért, igazságaiból.
Szent Ciril és Szent Metód püspökök
mert ilyenek soha sem voltak. A magyarok és az ősi magyarsághoz tartozó nép- munkássága is közel került a Kaukázus
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környékén élő magyarokhoz, és a hon- lánya. Őt azonosították őseink a kereszfoglalás, (vagy ahogy ma egyre többen ténység elterjedése után az „Istenszülő
vallják, a „hazatérés”) idején már több Szűz Máriával.”
törzs tért keresztény hitre. A pajzsokon,
A Néprajzi Lexikonban Manga János
az ékszereken már a kereszt jele és motí- a Nagyboldogasszony szócikknél Kálvuma is szerepel.
mány Lajos néprajzkutató fejtegetésére
Az ősmagyar nép életében szintén utalva maga is azt vallja, hogy a néphit
csodálatos megtapasztalni a nő, az anya, Boldogasszonya - aki korábban ősi maaz asszony iránti tisztelet legmagaszto- gyarságunk hitvilágában az istenség női
sabb fokát. Az anyaság, a gyermek szülé- megfelelője - a keresztény hit hatására
se és nevelése emelte ki a nőt az átlagos azonosult Szűz Máriával.
emberek közül, és tette a teremtő Isten
Biztos, hogy az elnevezés kialakítása
társává. Az anya része a teremtő Isten te- nem népi eredetű, hanem tudatos formáremtő akaratának.
lása, s a latinból került át a magyar nép
A magyar nép ősi hitvilágában ilyen hitvilágába.
módon jelenik meg egy nagy tiszteletnek
A X. sz. elejére az egyházi állapotok
örvendő istenanya kultusza is.
igen mélyre süllyedtek. A bencés renden
A sumér ékírást jóval megelőző ma- belül hamarosan elkezdődött egy reformgyar rovásírásnak egyik jeles darabján - a mozgalom Clunyben. Ennek hatására az
Tatárlakán megtalált amulett korongon is egész európai kereszténység átformáló- megtalálható erre az istenanyára utaló dott. Ezzel egyidőben a Mária-kultusz is
felirat. Ez az amulett körülbelül 7500 megerősödik, és ennek a hatása érkezik
éves. A rekonstruált szöveg így hangzik: el Magyarországra, Szent István király
„Szentlélek Úristen, Istennek titokkal idejében.
Ezen kultuszban a „Boldogasszony”
isteni asszonya, óvó szemetekkel egyesítsetek minket. Megtartónk, feltámadt kifejezés átvevődik, mert hisz a keresztény szakralitásban latinul is a „Beata”
ősünk védelmezz.”
Ezt az istenanyát őseink a keresztény- (boldog) „Domina” (asszony) „Regina”
ség előtt is már „BOLDOGASSZONY”- (királynő) megnevezések is szerepelnek.
nak hívták. A székely hagyomány őriz- Ezeket csak magyarra kellett fordítani, és
te még meg egy másik elnevezését, a máris megkapjuk az ősi - már eddig is
„BABBA” kifejezésben, amelyet ősi használt - kifejezéseket. Beata Domina
búcsújáró helyünkön, Csíksomlyón is vagyis Boldogasszony.
használnak a Boldogságos Szent Szűz
Az évszázadok során kialakult Máelnevezésére: „Babba Mária”.
ria-ünnepek a Szűzanya életének fontoEz az elnevezés a keleti hitvilágból sabb mozzanatait örökítik meg. A magyar
származik, ahol a teremtőt BABBAR-nak elnevezésük mindegyike visszanyúlik a
nevezték. (Sumérok) Ennek női megfele- Boldogasszony valamilyen kifejezési forlője a BABA, és ennek kicsinyítővel kép- májára. (Nagyboldogasszony, Kisboldogzett formája a BABBA, amely az „Égig asszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony,
Érő Nagyasszonynak” kicsi mása, kicsi Sarlós Boldogasszony, stb.)
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Az Érdy-kódex megemlékezik Szent
• Október 8. - Magyarok NagyasszoGellért - egyik alkalommal Nagybolnya. Megemlékezünk arról, hogy első
dogasszony ünnepén, a Napba öltözött
szent királyunk, Szent István, felajánAsszony nagy jeléről tartott beszédében lotta a koronával együtt egész magyar
a következő mondatokról:
népünket a Szent Szűz oltalmába.
„Gellért tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy az Szűz Máriát ez MaSegítsenek ezek a szép ünnepnapok,
gyarországban Bódogasszonynak, avagy hogy mi is megéljük a Boldogasszony
ez világnak Nagyasszonyának hívnák. tiszteletét, akit keresztény eleink oly
Szent István királ es ez szegény országot nagy tiszteletben tartottak, és oly sokszor
Bódogasszony országának nevezé.”
kérték égi közbenjárását.
Szent István királyunk korától fogva
Mezőkövesd régi kistemplomában, a
pedig a Boldogasszony tisztelete még in- Jézus Szíve templomban Takács István
kább megerősödött, amikor 1038. augusz- csodaszép Matyó Madonnája alá ez a feltus 15-én - halála előtt - az egész országot irat került: „Mária által Jézushoz.”
a Boldogasszony oltalmába felajánlotta.
Ha valóban Jézushoz akarunk tartozSzent Istvánnak Szűz Mária iránti nagy ni, nem kerülhetjük ki az Ő édesanyját,
bizalma és szeretete, valamint az ősi ha- akit a kereszt tövében édesanyánkul adott.
gyomány mutatkozott meg ebben a cse- Ha mi magyar keresztényeknek valljuk
lekedetében.
magunkat, nem kerülhetjük ki a BoldogÍgy nem csak a Napba öltözött Nagy- asszonyt, a Magyarok Nagyasszonyát,
asszony, hanem a mennyben megkoroná- akinek első szent királyunk felajánlott
zott királynő is ott volt már lelki szemei minket, s akinek tiszteletét - tudva, s tuelőtt, akinek népével együtt a magyar datlanul is - évezredek óta génjeinkben
Szent Koronát is felajánlotta. Így szá- hordjuk.
munkra már nem csak a mennybe fölKérjük mi is gyakran régi nemzeti
vett Boldogasszony, hanem a Magyarok himnuszunk soraival BoldogasszonyunNagyassszonya is előttünk áll.
kat, legyen segítőnk, oltalmazónk a mai
Egyházunk liturgiájában augusztus, idők lelki harcaiban.
szeptember és október hónapok mind„Boldogasszony Anyánk,
egyike tartogat szép ünnepnapokat Szűz
Régi nagy pátrónánk,
Mária jelentős ünnepnapjai közül.
Nagy inségben lévén,
• Augusztus 15. - Nagyboldogasszony
Így szólít meg hazánk.
ünnepe. Ezen a napon köszöntjük a
Magyarországról,
megdicsőült Szent Szüzet, akit Szent
Édes hazánkról,
Fia - Jézus Krisztus - földi életét befeNe feledkezzél el
jezve testével és lelkével együtt felSzegény magyarokról.”
vett a Mennyei Haza, a mennyország
dicsőségébe.
Szarvas Péter
• Szeptember 8. - Kisboldogasszony ünMiskolc – Szent Anna Plébánia
nepe. Szűz Mária születésnapja.
plébánosa
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Szent István nagyságának titka
Szent István alakja ezer év távlatából is változatlan nagyságában áll előttünk.
Sikerember volt. Amihez hozzányúlt, mind sikerült, minden vonalon nagyot
alkotott. Nézzük részleteiben.

Az egyházszervezés

Szent István

Ő vezette a magyarságot a
keresztény hitre. Tévhit, hogy a
magyarságot erőszakkal kellett
kereszténnyé tenni. A magyarok
az ősi pogány vallást nem sokra tartották, olyan hiedelemfélének, babonának vélték. Az ősi
magyar vallásnak nem is volt sem
hitrendszere, sem erkölcsi rendszere, mint a kereszténységnek.
A kereszténységet viszont
ismerték, mert mielőtt a Kárpátmedencébe jöttek, Levédiában

egyszer már felvették a kereszténységet, de az nem
tartott sokáig, politikai okból megsemmisítették.
Viszont ismerték a kereszténységet az itt talált néptöredékek által és a kalandozásokból. Nekem Nordhausenben mutattak egy templomot, amely már akkor
állt, amikor a magyarok Merseburg környékén kalandoztak. A magyarok láthatták, mit tudnak alkotni a kereszténység nevében. Ők nem voltak ellenségei a keresztényeknek. Sehol sem olvassuk, hogy a magyarok
a kereszténységéért valakit is megöltek volna.
Szent István valójában megszervezte a magyar
egyházat, és ezzel szilárdította meg. Azt mindig fel
szokták emlegetni, hogy Szent István két érsekséget
és tíz püspökséget alapított, mégpedig úgy, hogy az
esztergomi érsekség alá rendelte a többi püspökséget.
Ennek az egész magyar nép számára nagy jelentősége volt.
A salzburgi püspök akart ugyanis Magyarország
érseke lenni, és német egyházmegyéket alapítani Magyarországon. Azzal érvelt Róma előtt, hogy Magyarország a Római Birodalom idejében már meglevő
Lorch-i érsekség területén fekszik, és ő a Lorch-érsek
jogutódja. Ha sikerül a terve, az történt volna, ami a
Németország keleti területén élő szlávokkal: meghódították a területet, megkeresztelték és németté tették
a népet.
Szent István ezt védte ki, amikor engedélyt kért
arra, hogy a magyar egyház központja Esztergomban legyen. A magyar nép keresztény lett és magyar
maradt.
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Hadjáratai
Szent István sokszor háborúba keveredett a szomszéd uralkodókkal. Minden
szomszéd király részt akart Magyarországból. Már Géza fejedelem is belátta, hogy a
magyarság csak úgy maradhat meg, ha békét köt a szomszéd népekkel, és a békét
nagy területek feladásával biztosította.
(Magyarország a békekötés előtt Melkig ért.
Melk Bécstől 70 km-re nyugatra van!)
Szent István továbbfolytatta apja politikáját, de a szomszéd fejedelmek részt követeltek Magyarországból. Így nemcsak a
külső ellenséggel, hanem belső ellenséggel
is meg kellett küzdenie.
Minden hadjáratát megnyerte. Ő nem
volt hadvezér, de úgy tudta kiválasztani
az ügyeit képviselő hadvezért, hogy soha
nem vesztett.
Azt követően, hogy apja halála után ő
lett a nagyfejedelem, Koppány vezér fellázadt ellene. Aránylag könnyen győzte le őt

István, mert apja Koppány területét - a lázadásra számítva - körülvette a hozzá hű
csapatokkal, és amikor Koppány megindította a harcot, már be is volt kerítve.
Ehhez azért még hozzá kell tenni,
hogy a küzdelmet és a leszámolást nem is
annyira István, inkább anyja, Sarolt vezette, ugyanis István akkor még csak tizennyolc éves volt. Sarolt saját magát és fiát
védte ezáltal.
A legyőzött Koppány elleni kegyetlen
eljárás Saroltra vall, akiről azt mondja a
krónika, hogy férfiakkal lovagolt, és saját
kezével ölt embert. Szent Istvánról éppen
ellenkezőleg azt mondja a krónikás, hogy
példa nélküli szelíd ember volt.
A bizánci császárral közös hadjáratban
megsemmisítették a bolgár birodalmat. Ez
a hadjárata is sikeres volt. Fellázadt ellene
Ajtony és Gyula, de mindkét belső ellenségét leverte.

Államszervezés, gazdaságpolitika
Államszervezetbe foglalta Magyarországot, ami minden más államszervezettől
különbözött, s megyékre osztotta az országot, ami a mai napig fennmaradt. Ezer
év alatt ismételten kísérlet történt ennek
megváltoztatására, de mindig visszatértek
hozzá.

Pénzt veretett. Pénze abban az időben
Európa általános fizetőeszköze lett: Angliában, Finnországban találnak ásatások
alkalmával Szent István pénzeket.
Az országban békét és nyugalmat teremtett, és Magyarország megindult a fejlődés útján.

Sikereinek titka
Kossuth mondta Széchenyiről, hogy ő
a legnagyobb magyar. Szent Istvánról ezt
még inkább el lehet mondani. Minden sikerült neki. Mi volt sikereinek titka? Kereszténysége. Ő Jézus Krisztus szellemében akarta szolgálni nemzetét és Istent.
Abban az időben jelent meg a keresztény gondolkodásban a Pantokrátor Krisztus eszméje. E szerint minden uralkodó

felett van Jézus Krisztus, a mindenki felett
levő általános uralkodó, és minden király
tőle kapja hatalmát.
Szent István így tekintette magát. Úgy
uralkodott, hogy megfeleljen mindenki uralkodójának, Jézus Krisztusnak. Ez sikerének titka.
Czakó István
ny. kanonok
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PADRE PIO ATYA ÜZENETE
„Magyarország olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog
kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben
lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az
emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra”.
(Padre Pio)

Otthonom előszobájában szentekről sal erősítsen. Látta lelkem Jézust és Édeskészült festmény-naptár (Simon M. Veronika) anyját, akik teljes dicsőségükkel bátorívárja szeretteimet és a napok múlását. Jú- tottak és biztosítottak szeretetükről. Jézus
lius hónapban Szent Pio atya képe került végül egyik kezét fejemre helyezte, és ez
előtérbe. Ősz haja, szakálla, kedves, mo- elég volt ahhoz, hogy megerősítsen olysolygós arca kíváncsivá tett, amikor nap annyira, hogy egyetlen könnyet se ejtsek
mint nap rám néz.
az elválás miatt.” (1902)
Biztosan nem véletlen a hozzám érkeA Pio-testvér nevet a Kapucinus Fezett Magyar Jövő 2. száma, mert ahogy rences Testvérek Rendjében kapta, ahol
kinyitottam, azonnal a fenti idézetre buk- gyakran érték támadások a gonosztól.
kantam, amely mélyen elgondolkodtatott,
Pappá szentelése után (1910. auguszs arra késztetett, hogy Pio atya munkás- tus 10.) ugyanaz volt a célja, mint Kriszságát jobban megismerjem. Élete igazán tus szenvedésének. Nagyon jól felfogta,
megdöbbentett.
hogy minden keresztény ember áldozatáFra Pio (Forgione Ferenc) 1887. má- nak lényege: a megváltás. El kell érnie a
jus 25-én Pietrelciniában, a dél-olasz kis- csúcsig, ahol Krisztussal együtt elmondvárosban pásztorkodó szülei második hatja: bevégeztetett.
gyermekeként látta meg a világot. Kora
„Mindenki előtt nyilvánosan megvalifjúkorában ráébredt arra, hogy az Urat lom, nagy szerencsétlenség számomra,
szolgálja, harcoljon a pokol titokzatos hogy nem tudom kifejezni és leírni annak
ereje ellen. Körülölelte őt a vallásos lég- az égető és állandóan működő vulkánnak
kör, szülei gyakran meséltek bibliai törté- a tüzét, amelyet Krisztus helyezett a benneteket. Már gyermekkorától kezdve lát- nem dobogó szívbe. Elemészt az istenita Jézust, Szűz Máriát és az őrzőangya- és felebaráti szeretet, amit pecsétként
lát. Beszélt velük, ami természetesnek ha- hordok szívemben.”
tott számára.
Folytonos küzdelme a kísértések el„Éjnek idején, a szerzetbe lépés előt- len meghozta „gyümölcsét.” Krisztus seti utolsó éjszakán, melyet lelkem övéivel bei, stigmái külsőleg is láthatóvá kezdtek
töltött, eljött az Úr, hogy újabb látomás- válni testén. A fájdalom egyre erősödött
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benne, egészségi állapota megromlott.
A Gargano hegyekben lévő kolostorba helyezik, ahol imádság közben megjelennek kezén, lábán és oldalán a stigmák.
(1918. szeptember 20.) Értelmüket látomás tárja fel Pio számára: Krisztus társa
lesz a szenvedésben.
Lelki és testi betegek keresték fel,
kérték segítségét, közbenjárását. Természeti katasztrófáktól mentette meg azoknak a földjeit, gyümölcsöseit, akik hozzá
fordultak, mert hittek benne. (A tudósok
a jelenség okairól nem tudtak magyarázattal szolgálni.) Beszélt az ég madaraival, olvasott embertársai gondolataiban.
Pio atya monostorának mindig sok
Pio atya
vendége volt. A második világháború alatt
Olaszországban is jegyre adták a kenye- stigmái, csodái, amely nem is oly régen
ret, így fordult elő, hogy egy napon az történtek, kellő hitelességet nyújthatnak
ebédlőben csak két kenyerük volt. Imád- számunkra. Jelentőségét a Francia Akakoztak és leültek, mielőtt enni kezdtek démia egyik tagja így foglalta össze:
volna. Pio atya látta ezt, s bement a temp„Padre Pio egyike volt bolygónk leglomba, és egy halom kenyérrel a kezében különösebb jelenségeinek. Sokáig fogunk
tért vissza. Amikor megkérdezték tőle, még beszélni erről a szegény papról, egyhonnan van a több vekni kenyér? - vála- szerűségéről, a rejtélyes stigmákat hordosza csak ennyi volt: „Egy zarándok az aj- zó emberről. A keresztény emberek ösztötónál nekem adta!”
ne megérzi és szereti azt, aki Istenről
Ugyanez történt az ostyaosztással is, beszél, úgy szenved, mint Isten Fia szenamikor az átváltoztatás után több ostya vedett: aki oly módon utánozza Jézust,
maradt, mint amennyi volt!
ahogy Pio atya tette.” 1999-ben a SzenA San Giovanni Rotondóban való tar- tatya boldoggá, 2002-ben szentté avatta.
tózkodása alatt meglátogatta őt a fiatal
Most már tudom Szent Pio atya derűs
pap, Karol Jozef Wojtyla (a későbbi II. mosolyának hitelességét. Sokszor visszaJános Pál pápa), akinek már akkor meg- mosolygok reá. Legyen mindannyiunk
számára olyan útmutató, amelyet nekünk
jósolta, hogy pápa lesz.
Pio atya halála előtt néhány héttel a megjövendölt. Kérjük oltalmát magyar
stigmák teljesen eltűntek a testéről. 1968. hazánkra, imádkozzunk nagyhatalmú
szeptember 23-án halt meg. Rendkívüli szentjeinkhez, angyalainkhoz, hogy kaszemélyisége a halállal nem tűnt el az litkánkból gyönyörű madárként repülhesegyház életéből. Egyénisége a hívek soka- sen ki a világba, fel-fel, egészen a mennyországig.
ságát vonzotta.
Zvadáné Farkas Erzsébet
Pio atya ötven éven keresztül viselt
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„ Jöjjetek anyák, az Anyához jöjjetek!
Imádkozzatok, hogy gyermekeitek
üljenek helyeteken a templomban,
ha az majd üresen marad.”
Szent Ágoston

Édesanyák az Édesanyánál
Keresztény Édesanyák Szent Mónika
Rózsafüzér imádkozással kezdődött a
Közösségének Országos Találkozója volt találkozó a bazilikában, amelyet Bartalné
augusztus 28-án Mátraverebély-Szentkú- Veronka összekötő imái és a kántor úr
ton. Imaközösségünkből harmincöten in- csodálatos hangja tettek nagyon széppé.
dultunk el különjáratú buszunkkal, hogy Köszönjük - mint főszervezőnek -, hogy
együtt imádkozzunk gyermekeinkért.
ennyi édesanyát össze tudott hívni, hiMegérkezésünkkor felsorakoztunk a szen körülbelül ezer főnél többen lehetmagunkkal hozott kereszt és a Szent Mó- tünk együtt.
nika lobogó alá, és virágcsokorral, éneCsaládi ünnep volt ez a nap számunkkünkkel köszöntöttük az Égi Édesanyát ra, amikor is az Édesanya köré gyűltünk
a “szent helyen”, a bazilikában. Elhoz- össze közös tanúságtételre és ünneplésre.
tuk neki szívünk panaszát, fájdalmát.
A szentmisében szándékunkat, kérésünFéltjük a gyermekek keresztény jövő- ket, hálaadásunkat Jézus Szent Szíve oljét, mert a rossz barátságok eltorzítják lel- talmába helyeztük, s kértük, mentse meg
kiismeretüket és veszélyeztetik örök üd- gyermekeinket, mentse meg a keresztény
vösségüket. Ebben a békétlen világban a családokat.
fiatalok nem találják meg a biztos pontot,
Majnek Antal munkácsi püspök atya
a türelmet, a megértést, a szeretetet.
bevezető szentbeszéde Szent Mónika éleJó volt találkozni Róna Gábor atyá- téről szólt, aki rettenetes szenvedésében
val, akinek közvetítésével jutott el hazánk- tanulta meg, hogyan kell a megpróbáltaba az imaközösség megalapítása. Neki tás idején is folytatni az imát, hiszen van
köszönhetjük, hogy ma már több tízezer értelme az imának, mert lesz haszna.
édesanya imádkozik naponta gyermekeik
Az ima által együtt vagyunk a szenvehitéért. Nagyon jó olyan emberek között dő Jézussal mi is, Ővele járjuk a kereszlenni, akik örömmel vállalták a hosszú út tutat. Legyünk hálásak minden napért, a
fáradalmait a közös cél érdekében, hiszen keresztekért is.
A szoros szülő-gyermek kapcsolatról
többségük idősebb édesanya, nagymama.
__________________________________________________________________
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is hallhattunk bölcs gondolatokat:
• Szabadságra kell nevelni a gyermekeket, el kell tudni engedni őket. Nem
biztos, hogy jó, ha a szülőnél maradnak.
• Nem kell kétségbeesetten félteni
őket, az Úristen vigyáz rájuk, az angyalok őrzik őket cselekedeteikben. Isten szabadnak teremtette az embert.
• Minden megszületett gyermek Isten
ajándéka, már születésük előtt imádkozni
kell értük, felajánlani őket az Istennek.
• Vannak nehézségek a nevelésben is,
de a szülőkön is áll, tőlük is függ, milyen
lesz a következő generáció.
• Ne magunknak neveljük a gyermeket! Fontos, hogy mindig keressük az
Úristen akaratát, Tőle mindig tanulni
kell, és meg fog segíteni bennünket, ha
kérjük.
• Sok szülő úgy gondolja, mindent
megad a gyermekének. Látható dolgokról beszél, de a lelkét csak Isten táplálhatja, csak Ő elégítheti ki. Isten nélkül a

lélek éhen hal, ebből következhet már
fiatal korban a depresszió.
• Imádkozni és szeretni. Ez a szülők
feladata, ez vezeti a családot az igazi boldogsághoz.
A szentmisét bőséges agapé követte,
ahol mindenkinek jutott a hatalmas bográcsokban készült finom ebédből. Köszönjük a támogatók nagylelkű hozzájárulását.
Tanúságtétellel folytatódott a délutáni
program. Imádkoztunk beteg gyermekekért és hálaadás is elhangzott több édesanyától. A szentségimádás körmenettel zárult, és üdítő forrásvízre találtunk a Szűzanya lábánál.
Köszönjük Peregrin atya irántunk kimutatott szeretetét és meghívását a következő évekre is. Biztatást kaptunk a Jóistentől ezen a találkozón is arra, hogy az
édesanyák kitartó imája, és meg nem szűnő szeretete - ahogy Szent Mónika példája is üzeni - meg tudja menteni a céltévesztett tévelygőket.

Urunk!

Szent Mónika

Békétlen világban élünk, s mindenhol a rosszat
tapasztaljuk. Gyermekeink felnőve szembetalálják
magukat a világ zűrzavarával.
Kérünk, add nekik Szent Lelkedet, tedd őket
képessé a rossz elutasítására, és a jó melletti döntésre.
Add, hogy szüleikben és családjukban megtalálják az igazi értéket, hogy Krisztus tanúi legyenek ebben a világban. Ámen

Juhász Imréné
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Gondolatok a 2010/11. tanév kezdetén
Elgondolkodom azon, mennyit változott az oktatás
a régebbi időkhöz képest. Hetven évvel ezelőtt is voltak gyermekek, akiket tanítani, nevelni kellett hitre, jóra,
szépre. Akkoriban általában megfelelt e célra egy 1-2
termes iskola 1-2 tanítóval.
A mai iskolák a régiekhez viszonyítva nagyobbak is,
kényelmesebbek is, fejlettebb eszközökkel vannak felszerelve. Ennek ellenére az oktató-nevelő tevékenység
egyáltalán nem vált könnyebbé, sőt, több tekintetben bonyolultabb és nehezebb lett.
Kérdés, hogy mit, miért és hogyan akarunk elérni?
Ezen nem csak a tanárnak kell gondolkodnia! Kell, hogy
foglalkoztassa ez a kérdés a tanulót és a szülőket is!
Sokat hallani arról, hogy tudásalapú társadalomban
élünk; hogy a tudásban, az ész használatában mi, magyarok, erősek vagyunk. De vajon a józan ész uralkodik bennünk?
És mi a helyzet a szívünkkel: mennyi jóság rejtőzik
Szeptemberben az isko- benne? Ész és szív: hogyan, mire használjuk őket?
lák újra megelevenednek,
Tekintsünk az első szentéletű magyar családra. Szent
diákok és tanítóik veszik István király tudta, mit, miért és hogyan tegyen. Nagy
birtokba az épületet. Ilyen- gonddal nevelte és készítette fel gyermekét, Imre herkor a pedagógusok és a hit- ceget az uralkodásra. Legelső és leghitelesebb példa,
oktatók, a diákok és szüle- amit feleségével, boldog Gizellával bemutatott fiának:
ik is arra kíváncsiak: vajon saját életvitelük, saját életszentségük.
milyen is lesz, mit fog hozAmikor pedig Szent Gellért (liturgikus ünnepe: szepni számukra az előttünk ál- tember 24.), a velencei származású bencés apát magyar
ló új tanítási év?
földre érkezett, István király felkérte őt fiának neveléAz utóbbi két évtized- sére. Nyolc éves volt ekkor Imre, és Gellért apát hét
ben több önkormányzati és évig nevelte az esztergomi királyi palotában. Tanítváegyházi iskola is sikeresen nyának életszentsége tanúsítja, hogy nevelő, oktató munfelépült, újraindult vagy kája nem veszett kárba! Azóta is úgy emlékezünk Immegújult. Sok helyütt azon- rére, mint a magyar nemzet liliomos szent hercegére.
ban mára az iskola fenntarOlvasom, hogy a Szent István Társulat kiadásában
tása a legfőbb probléma, az ősztől új és korszerű hittankönyv-sorozat lát napvilágot.
iskolák életben maradásá- Hitoktatóknak ez biztosan jó hír, hiszen így még több
ért folyik a küzdelem.
hittankönyvből válogathatják ki azt, amit a legjobbnak
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tartanak a gyerekek kezébe adni, és nekik sait, ahogy Krisztus Urunk tanította.
megtanítani.
Vállaljátok ezt a kötelességet?” A válasz
De ha csak egyféle sorozat is állna ren- akkor természetesen az volt: „Vállaljuk!”
delkezésünkre, ami mindenkinek kifogás- Ennek az ígéretnek kell a szülőknek eletalanul megfelelne, pusztán a könyv nyúj- get tenni!
totta ismeret képes bölcs és jó embereket,
„Az Úr napját szenteld meg!” isteni
szenteket teremni hazánk földjén?
parancsból adódóan a szülőknek és megAhhoz, hogy jól működjön az oktatás, keresztelt gyermekeiknek a vasár- és ünkellenek életszentségre törekvő házaspá- nepnapi szentmiséken való részvétele sorok, akik szeretetteljes, békés otthont te- hasem lehet fakultatív, hanem kötelesség,
remtenek gyermekeik számára.
amely a keresztény élet lényegéhez tarSzent István és Boldog Gizella meg- tozik.
értette a Szent Család életének titkát: az
A tanár tanítson nagy szakértelemmel
Isten Szentlelkével mindennapos, eleven és szeretettel, akire sokat - vagyis halhakapcsolatban lévő házaspárok otthonában tatlan, eredendően jó és szép lelkeket növekedhet a gyermek bölcsességben és bízott az Isten. A tanuló pedig úgy tiszkedvességben.
telje tanítóját, és úgy engedelmeskedjen
Szent Gellért, népünk nagy tanítója neki, mint ahogy tiszteli és szereti saját
ugyancsak hitte és vallotta: az egyes apját és anyját.
ember és a család boldogságának kulcsa
a názáreti Jézus Krisztus által felkínált
Kedves Gyerekek, Szülők,
üdvösség elfogadása, a Vele való barátKeresztény Tanítók és Hitoktatók!
ság elmélyítése és az egyháza iránti szeretet. Gellért csanádi püspökként is ezt
Veni Sancte Spiritus! Jöjj, Szentlélek!
a missziót teljesítette, ezért élt, és ezért A harmadik isteni személyt hívjuk, hogy
lett a magyar egyház vértanúja.
jöjjön az új tanévben is segítségünkre.
Vajon megtanultuk-e kellőképpen, megKérjük Istent, hogy áldásával kísérje,
értett-e mindenkit: Isten nélkül lehet, de kegyelmével pedig állandóan segítse
nem érdemes élni! Isten nélkül lehet, de iskolai és otthoni munkánkat, amit tanunem érdemes jövőt építeni! Mert nagyon lóink egészséges szellemi-lelki fejlődéségyakran az istentelen élet esztelen élet, ért vállalunk.
az istentelen jövő pedig szívtelen jövő!
Legyünk buzgók és kitartóak az imádKérdés, hogy mit, miért és hogyan ságban, a szentségek vételében (gyakori
akarunk elérni? A szülők gyermekük meg- gyónás és áldozás), Isten üzenetének megkeresztelésekor ígéretet tettek vallásos ne- értésében (Biblia-olvasás), az irgalmasság
velésére. Emlékeztetőül az ígéret így tör- cselekedeteinek gyakorlásában és az alátént:
zatos, szolgáló lelkületben!
„Kedves Szülők! Nektek, akik gyermeDicsőüljön meg Isten bennünk, amiketek számára a keresztséget kéritek, kö- kor ismételten Rá bízzuk életünket, jelen
telességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hi- és jövendő sorsunkat!
tünk szerint éljen. Tartsa meg Isten paÁrvai Zoltán
rancsait, úgy szeresse Istent és embertárvizsolyi plébános
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Imádság tanév kezdetén
Ismét oltárod köré gyűltek, Uram, azok a gyermekek, akiket annyira szeretsz,
s akiket földi életedben oly szívesen engedtél magadhoz. Engedd kérünk, hogy
ne csak közelítsünk Hozzád, hanem meg is találjunk, itt az oltárnál is, és az
iskolában is, abban a tudásanyagban, amelyet elsajátítva még alaposabban megismerünk Téged, mert műveidben láthatunk Téged. Adj nekünk ehhez erőt, tehetséget és szorgalmat, tanárainknak pedig elegendő szeretetet, igazságosságot és
türelmet.
Sokfelé lobbannak fel a világon, Uram, a szeretetlenség tüzei; gyakran állnak szemben egymással idősebbek és fiatalok, mert éket ver közéjük a meg
nem értés és a szeretetlenség. Ajándékozd meg - kérünk - az idősebbeket a belátással, a fiatalabbakat pedig a türelemmel. Akkor ismét szeretetben találkoznak egymással azok a nemzedékek, amelyek most nem tudnak egymás nyelvén beszélni.
Te tizenkét éves korodban csodálkozva kérdezted szüleidtől: „Nem tudtátok,
hogy Atyám házában kell lennem?” Add meg, hogy a mai fiatalok számára is
ilyen természetessé váljék az atyai házban való tartózkodás.
Benépesülnek az iskolák, Uram, s napról napra hallgatjuk most ismét a napfényben fürdő termek csodálatos zengését, melynek hangjával nem versenghet
semmiféle zenekar. Add meg, kérünk, hogy évről évre többen legyenek ezekben a termekben, és sok család vállalja a gyermekek felnevelésének áldozatát.
Kérjük ehhez a Boldogságos Szűzanya, Bölcsesség Széke, Apostolok Királynéja különleges áldását is! Ámen.

Gyermekek gondolatai szüleikhez
 Amit tőled hallok és látok, az tanít engem hitre, szeretetre.
 Ahogy te gondolkozol, amilyen értékeket te tartasz fontosnak – én is ilyen leszek.
 Ahogy te viselkedsz másokkal, ismerősökkel, idősekkel, szüleiddel – én is ilyen
leszek.
 Ha nem veled lépem át a templom küszöbét, az nekem csak egy ház marad egész
életemben.
 Ha nem érzem, hogy neked fontos, hogy hittanos legyek, én sem akarok az lenni.
 Ha vasárnaponként el akarsz küldeni a szentmisére, de neked sok dolgod van,
akkor nekem is fontosabb dolgaim lesznek.
 A Jóisten rád bízott.
b.j.
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Októberi ájtatosság
Orgona búg, gyertya fénylik.
A szívemben szent forróság.
Szűz szobrának lábainál
Meghódoló őszirózsák.
Sírig kopott öreg nénik
Az olvasót mérik, mérik…
„Tekints, Isten egy Fia ránk!”
- Tíz Üdvözlégy. Egy Miatyánk.

Táskás gyerek iskolából
Ide siet, ide jön be.
Oltár előtt betűzgetve
Merül el az imakönyvbe.
Lelke szent csodákra tárul,
Kis hibákat szánva árul:
„Ó, bocsásd meg égi Anyánk!”
- Tíz Üdvözlégy. Egy Miatyánk.

A padokban térdre roskad
Parasztasszony, úri dáma.
Kérges tenyér, bársony kéz is
Megfogódzik az imába.
Fejkendő a kalap mellett,
Egy áhítat, egy lehellet:
„Ó, Uram, tedd szebbé a mánk.”
- Tíz Üdvözlégy. Egy Miatyánk.

Koldus, árva, számkivetett,
Beteg, béna, mind mind itt van.
Megtalálja boldogságát
Szentolvasó titkaidban.
A földi sors múló, véges…
„Rózsafüzér! Dicsőséges!
Ugye őrt állsz, vigyázva ránk!”
- Tíz Üdvözlégy. Egy Miatyánk.

Ifjú ember, öreg ember,
Régi harcos, új levente,
Egymás mellett küzd az Égért
Napfelkelte, naplemente.
Aggastyánok ezüst feje
Hajlik, hajlik a föld fele:
„Óvd meg Isten a mi hazánk!”
- Tíz Üdvözlégy. Egy Miatyánk.

Ragyogó fény-glóriában
Az oltáron kinn a Szentség.
Az időre, a világra
Ráborul a végtelenség.
Száll az ima, száll a tömjén.
Meghasad a felleg-örvény:
Hull az áldás, égi bőség,
- Ó, százezerszer Dicsőség!
K. Tóth Lenke
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Bízom Isten bőséges áldásában
Az Avilai Nagy Szent Teréz Templom búcsúi szentmiséjével
vendégszónoka Dr. Csizmadia István érseki tanácsos, pápai
prelátus c. prépost, a mezőkövesdi Szent László templom
plébánosa így vall magáról.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves olvasókat. Engedjék
meg, hogy ezen újság hasábjain néhány dolgot elmondjak magamról.
Az anyakönyvi bejegyzés szerint
1956. március 1-én születtem. Édesanyám tanúsága szerint azonban február 29-én, éjfélhez közeledve. S a
bába jóvoltából - hogy minden évben
ünnepelhessek születésnapot - került
a nevem után a dátum: március 1.
Kisvárda az a város, amit azóta is
hozzá való ragaszkodásom jeleként
„fatornyos kisfalumként” szülőhelyemül emlegetek, s mivel nem kórházban, hanem otthon jöttem a világra,
így van mire, mint szülőházamra is
gondolnom.
Gyermekkorom - ami szinte semmiben sem különbözött a hatvanas
évek fiainak-leányainak gyermekkorától - boldog volt. Megkaptam mind-

azt, amit egy gyermeknek meg kell
kapnia: szülői-nagyszülői szeretetet és
gondoskodást, önfegyelemre és munkára való nevelést, a templom iránti
ragaszkodást, és sok-sok olyan vallásos élményt is, aminek gyermekkorban kell beépülnie személyiségünk
mélységeibe, s ami - ha akkor nem
történik meg - később szinte már pótolhatatlan.
Kis és majd nagy gyerekként nem
azért szerettem tanulni, hogy meneküljek a fizikai munkától. A helybeli
egyik jó hírű gimnázium volt középiskolai tanulmányaim és sportolásom
színtere.
E középiskolás évek alatt sem szakadt meg a templomhoz való kötődésem, ami a 9 éves koromban kezdett ministrálások által mindennapos
volt. Ekkor már biztos voltam abban,
hogy érettségi után szemináriumba
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fogok menni. A teológiai tanulmányokat azonban a 2 éves, olykor embertpróbáló, de a kitartás és nehézségek
elviselését is megtanító katonai szolgálat előzte meg.
Szerettem a szemináriumi életformát. Kispapként is, s majd már papként is mindig szívesen mentem - ha
csak rövid időre is - e falak közé.
Érdekelt a teológia, különösen a liturgika, de a tanulás mellett igényeltem
a közösségi életet. Az egyek vagyunk,
egymáshoz tartozunk, egy cél lelkesít,
egy hívatás köt össze gondolatok és
érzések háttérként kisérték végig szemináriumi éveimet. Ez határozta meg
a többiekhez való kapcsolatomat.
Volt akkor is „lemorzsolódás”, de
azokban az években, akik szemináriumba mentek, azok biztosak voltunk
abban, hogy papok szeretnénk lenni.
A papszentelés utáni káplános helyek: Rakamaz, Nyíregyháza és Eger,
a maguk különbözőségeikkel, de a
papi élet örömeiben való részesüléssel ajándékoztak meg.
33 éves koromban Rómába küldött
a főpásztorom, hogy spiritualitást tanuljak. Nem törekedtem erre, de hálás
vagyok a Gondviselésnek, hogy ezzel
a lehetőséggel megajándékozott.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
könnyű volt ismét a rendszeres tanulás és a vizsgákra való készülés életformájába beállni, de nemcsak isko-

lai tanulásból, hanem a világegyház
életébe, eseményeibe való bekapcsolódásból is állt az a tananyag és tapasztalatszerzés, amiben papként ott részem lehetett.
Rómából hazatérve szemináriumi
feladat: spirituálisság várt. Talán még
a kápláni évek szépségénél is felemelőbb és egyben megrendítőbb a bontakozó papi hívatások szolgálata. Kilenc évig volt ez a feladatom, amit
ismét egy kis tudományos munka:
Phd megszerzése, majd egy kápláni
év követett, ami alatt természetesen
nem szakadtam el a szemináriumi tanítástól.
2000-től bízta rám érsek úr a Főiskola és a Szeminárium, valamint a Szent
János Továbbképző Központ rektorként
való vezetését, ami egyszerre volt számomra egy merőben új feladat és a
réginek szerves folytatása is.
Most a teológiai tanítás mellett
a mezőkövesdi Szent László és a hozzá tartozó plébániák vezetését, és több
kedves munkatárs segítségével ezen
egyházközségek szolgálatát látom el,
amit ugyancsak nagy örömmel és lelkesedéssel igyekszem végezni, hiszen
a papi küldetésnek a plébániai élet a
legkonkrétabb területe. Bízom abban,
hogy Isten bőséges áldása fogja kísérni ezt a tevékenységemet is.

Dr. Csizmadia István
plébános, érseki tanácsos
__________________________________________________________________ 29

Kalkuttai Boldog Teréz
Száz éve született
Szkopjéban a római katolikus apáca, a Szeretet
Misszionáriusai szerzetesrend alapítója, a Nobel-békedíj és számos
magas kitüntetés tulajdonosa, aki Kalkutta szegényei között végzett áldozatos munkájával az
egész emberiség elismerését kiváltotta, közismert nevén Teréz anya.
Vallásos családból
származott. Édesapját
korán elvesztette, de
édesanyja - bár nehéz
körülmények között nevelte három gyermekét
- mindig igyekezett segíteni a szegényeken.
Ágnes 18 éves korában elhatározza, miszsziós nővér szeretne lenni Indiában. 1931. május 25-én tesz fogadalmat a Lorettói Miaszszonyunk Anyaházban,
és veszi fel a Teréz nevet lisieux-i Szent Teréz
iránti tiszteletből Dardzsilingben. Mintegy
Teréz anya
__________________________________________________________________
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De egészsége meggyengült, kétszer
tizenöt évig itt tanít, megtapasztalja a mérvolt
szívrohama, 1997-ben előbb csonthetetlen szegénységet, nyomort.
Ekkor ébred rá küldetésére, és elhagy- törést szenvedett, majd maláriát kapott.
ja a kolostort, hogy megossza sorsát a 1997. március 31-én leköszönt a rend
szenvedőkkel, és Jézust követve a szegé- vezetőségéről, majd szeptember 5-én
elhunyt.
nyek között szolgáljon.
Halálakor a rend a világ 123 országá1948-ban Kalkutta érsekén keresztül
engedélyt kért XII. Pius pápától, hogy el- ban 610 missziót működtetett, ahol több
hagyhassa a közösséget, és független apá- mint 4000 apáca és több mint 100 000
caként Kalkutta nyomornegyedében dol- önkéntes ápoló dolgozott.
Halálát az egész világ az emberiség
gozhasson.
Levette szerzetesi öltözékét és fehér szá- nagy veszteségeként értékelte. Teréz anyát
rit öltött. Ápolónői képzésben részesült, és II. János Pál pápa a missziós világnapon
Kalkuttában a Szegények Kis Nővéreivel - 2003. október 19-én - Rómában csaklakott, és engedélyt kért a nyomortelep is- nem negyedmillió zarándok jelenlétében
boldoggá avatta.
kolájának megnyitására.
A Nobel-békedíj átvételekor megkér1950 októberében Teréz anya megdezték
tőle, hogy hogyan segíthetjük elő
kapta a pápai jóváhagyást az új szerzea világbékét?
tesrend alapítására. Hitvallásuk:
- Nagyon egyszerűen - válaszolta.
„Szerzetesek vagyunk. A nap huszonnégy órájában Jézus Krisztust szolgál- Menjünk haza, és szeressük családunkat.
Azt hiszem, a ma embere számára sincs
juk.” A rend hivatása Teréz anya szavaiszebb
és követendőbb útmutatás ennél,
val: “hogy segítse az éhes, ruhátlan, hajhiszen
a keresztény család a társadalom
léktalan, vak, béna, leprás embereket, az
legkisebb
egysége, pillére, ahol szeretetolyanokat, akik nemkívánatosak, szeretetben
és
szeretettel
kell munkálkodnunk
lenek, kitaszítottak a társadalomból és
gyermekeink és hazánk szebb és boldomindenki elkerüli őket.”
A következő években sorra nyíltak az gabb jövőjéért.
Száz éve született Kalkuttai Boldog Teotthonok, de nem csak Indiában, hanem
réz
anya. Kövessük élete példáját! Segít1965 után szerte a világon.
sen
minket ebben „Az élet himnuszá”-nak
Sok magas nemzetközi elismerésben
néhány
sora...
részesült: 1979-ben a Nobel-békedíjat is
odaítélték Teréz anyának. 1986. február
Az élet kötelesség - teljesítsd!
3-án II. János Pál pápai is meglátogatta
Az élet kihívás – fogadd el!
a Szeretet Misszionáriusainak kalkuttai
Az élet szeretet – add át magad!
házát. E napot Teréz anya élete legboldogabb napjának nevezte.
Béres László
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Mindenszentek ünnepe - Halottak napja
A természet lüktetése, az évszakok körforgása – a tavaszi újjáéledés
éppen úgy, mint az ősszel „becsukódó”, téli álomra készülő természet –
az embert szüntelen foglalkoztatja,
sőt figyelmezteti: telik-múlik fölöttünk az idő. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember tehát
rögtön elvonatkoztat kisebb-nagyobb
mértékben, és számot vet magával is.
Van, aki ezt bevallja, van, aki tagadja.
Októberben egyre nagyobb a „nyüzsgés” a temetők környékén, megtisztulnak a régi és új sírok, gyertyát, mécsest gyújtanak hívők és nem-hívők
egyaránt. Valóban, nem lehet túllépni
az emlékezés késztetésén. Kevés olyan
ember van – ha egyáltalán van – aki
fölött „nyomtalanul” telik el ez az
időszak.
Mindenszentek ünnepe és Halottak napja közeledik. November 1-jén
lelki szemeink előtt felvonulnak azok,
akik előttünk járva, előttünk küzdve
végig a földi élet zarándokútját, célba
jutottak, az örök boldogság részesei,
amit már nem vehet el tőlük semmi.
Az ünnep a keleti egyházból indul
ki: ott már a 4. századtól minden vér-

tanú közös ünnepeként ülték meg,
eleinte különböző időpontokban. Ma
a keleti egyházban Pünkösd utáni vasárnap van az ünnep.
A nyugati egyházban később, 609ben szentelte föl IV. Bonifác pápa
Szűz Mária és az összes vértanú tiszteletére azt a templomot, mely eredetileg az összes pogány isten tiszteletére épült. III. Gergely pápa a 8. században a Szent Péter bazilikában kápolnát készíttetett nemcsak a vértanúk,
hanem valamennyi szent tiszteletére.
IX. Gergely a 9. században tette november 1-jére az ünnepet.
A második napon a „szenvedő
egyház” tagjaira figyelünk, akik bizonyosak üdvösségük felől, de tisztulniuk kell, mielőtt elérik a teljes boldogságot.
Először Sevillai Izidor püspök kötelezte szerzeteseit, hogy a Pünkösd
utáni napon a megholtakért misézzenek. A 11. század elején Odo, Cluny
apátja már előírta, hogy a kolostorokban tartsanak ünnepélyes megemlékezést minden megholtról, november
2-án. Ez a gyakorlat kb. 200 év alatt
egész Európában elterjedt.
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A rohanó, „időhiányos”, modern
ember tehát megérkezik, megáll szerettei sírjánál. Talán ki is lép abból a
falanszterből, amit a fogyasztói társadalom diktál.
Ma nem divat emlékezni, nem divat elgondolkodni, nem divat imádkozni. Sokan szánalmas időpocsékolásnak tartják az igazi értékekre (pl.
hitre, őszinte barátságokra, stb.) való
törekvést.
Érzelmileg „gettósodnak”, silányulnak - főleg a fiatalabbak -, mert
nem kapnak megfelelő iránymutatást,
jó példát.
Nem fontos tisztelni az öregeket,
nem fontos felnézni rájuk. Nem fontos felnézni a keresztény élet, a ke-

resztény korok nagy „öregjeire”, a hiteles keresztény élet mestereire, a szentekre, akik pedig a maguk korában
ugyanazt vívták meg, mint amit nekünk kell(ene) ma!
Az idők háborgó tengerén az örök
élet felé zarándokló egyház tagjainak
az előttük járt nagy példaképeink mutatnak biztos irányt, és nyújtanak segítséget.
A megdicsőülteket kérjük, közbenjárásukkal esdjenek ki számunkra kegyelmet, hogy mi is elnyerjük az örök
boldogságot, és ugyanezért imádkozunk saját elhunytjainkért is az örök
élet reményében, a feltámadás hitében.
Andrási Zoltán
káplán

BEKOPOG A MÚLT
Az ember léte egy megmásíthatatlan csoda. Gyermekkora – jó esetben –
szüleihez fűzi. Élete delén szépítgeti, építgeti, megálmodja jövőjét. Aztán úgy
hiszi, összeállt.
Boldog akar lenni. De ekkor elrontja. Valaki hiányzik mellőle, akit nem
keres. Mert nem látja, úgy hiszi, boldogul nélküle. Toldozgatja, foltozgatja, javítgatja elrontott életét. Boldog akar lenni.
Az idő múlásával veszi észre, hogy élete megmásíthatatlanul összeállt.
Keresi magában a kérdőjeleket. Sóvárog egy szebb jövő után. Valaki nincs
mellette. Már kutat utána, de még nem találja. Meggyorsítja iramát. Fölé magasodnak az évek. Észre sem veszi, hogy elgurulnak, évtizedekké válnak.
Boldogságot kereső vágya egyszer csak teljesül. Valaki megfogta kezét.
Megmásíthatatlan csoda. Boldog. Bízik jövőjében.
zfe.
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Múlnak az évek
Egy régen hallott tanmese jutott az
eszembe.

Felmérte, hogy nem maradhat egyedül.
Eladta a portát, és beköltözött a sógornőmékhez Nyíregyházára, panel lakásba,
békével, szeretettel, türelemmel. Szeretném
A halál bekopog az Emberhez.
tőle megtanulni ezt a mindent elengedést.
- Érted jöttem.
A
már “nem ragaszkodom a földiekhez”
- Értem? Ilyen hirtelen? Minden elővaló
magatartást.
zetes jel nélkül? Küldhettél volna vaMára
már elmúlt 93 éves. Gyengül az
lami jelet, hogy jönni fogsz.
egészsége
és a fizikai ereje. Sokat pihen.
- Jelet? Küldtem, csak te nem figyelSokszor
látom
imádkozni, mikor ott vatél rájuk.
gyok.
Olyankor
kicsit zavarban vagyok,
- Mire gondolsz?
mint
aki
valami
intim
dolognak a szemta- Nézd a hajad színét! Olyan, mint
núja.
fiatal korodban? Szemüveg nélkül láLátom, megszűnik körülötte a világ.
tod még az apró betűket is? 32 még
Olyankor
már nem egészen van itt. Gyöa fogaid száma? És a karod ereje?
nyörű
pillanatok
ezek.
Úgy emelsz, mint ifjú korodban?
Drága
apósom
jel számomra. Egy felSorolhatnám. Ezer apró jel, amivel
kiáltójel.
Így
is
lehet!
Ilyen szépen, csenközöltem, hogy jönni fogok.
desen megöregedni.
Nemrég a hozzám hasonló életkorú
Igen. Számtalan dolog jelzi, hogy em- cursillos barátaimmal beszélgettünk az
beri számítás szerint több év van mögöt- öregedésről, az elmúlásról. Nem érezzük
tem, mint előttem. Szeretett apósom az magunkat öregnek, próbáljuk jól megélni
élet számtalan dolgában példa előttem. ezt az életállapotot.
Valamelyikük ezt mondta:
Földjei voltak, állatokkal foglalkozott. Az- Most váltam igazi felnőtté. A gyeretán szép csendesen, fokozatosan lejjebb
adta. Maradt a ház körüli kert és néhány kek kirepültek, munkába már nem kell
csirke, meg a kutya. És a ház körüli kert- járnom, végre azt csinálom, amit akarok.
Fontos mindnyájunknak, hogy valaben is csökkent a gyümölcsfák száma.
Hat évvel ezelőtt az Isten drága anyó- mi hasznosat tegyünk. Figyeljünk egysomat magához szólította. Apósom egye- másra, segítsük a gyerekeket, az unokádül maradt, aki akkor már 87 éves volt. kat, tegyük magunkat hasznossá az egyNem vergődött, hogy “itt éltem, itt akarok házközségben, a környezetünkben. Arra
meghalni, világ életemben falun éltem.” van időnk, amire akarunk, ami fontos szá34 __________________________________________________________________

munkra. A családra, a másikra, az emberi kapcsolatokra.
Nagyon jó, hogy van ez
a kis cursillos közösség,
ahol az élet olyan dolgairól
is őszintén, nyíltan beszélhetünk, amiről a hétköznapok során ritkán esik szó.
Szeretnék szépen megöregedni. Szeretnék rendet
hagyni magam után. Az életben már annyi mindenki
után kellett a földi “hagyatékát“ rendeznem, hogy szeretném, ha az utánam maradottaknak nem okoznék ezzel nagy gondot.
Időről időre nekifutok,
hogy az évek alatt felgyűlt
“kincseimet” átnézzem és selejtezzem. Nem mindig könynyű. Egy megsárgult papír,
egy törött fülű bögre, amihez ezer emlék köt.
Az egyik barátom mondta: az idős kor, a gyengülő
fizikai erő Isten különleges
ajándéka, hogy átrendezzük
az életünket.
A gyengülő erőnk azért
van, hogy elengedjük a világ dolgait, és az Isten dolgaira fókuszáljunk. Egy lehetőség, hogy még közelebb kerüljünk az Istenhez.
Gyönyörű gondolat. Egyetértek vele.
Mihaleczkuné Etelka

A korkülönbség 90 év és egy nap
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Mit tehetünk beteg vagy haldokló hozzátartozóinkért?
A temetés bejelentésénél mindig
„Beteg valaki közületek? Hívassa el
megkérdezem, hogy az elhunytat látta-e az Egyház presbitereit, és azok imádkozpap, el volt-e látva szentségekkel. Szo- zanak fölötte, kenjék meg a szent olajjal
morúan tapasztalom, hogy nagyon ritka az Úr nevében. A hitből fakadó ima megesetben hívnak a haldoklóhoz vagy a sú- szabadítja a beteget, és az Úr talpra állyos beteghez papot. A válasz mindig az, lítja. Ha pedig bűnökben van, bocsánatot
hogy „nem gondoltuk, hogy meghal”, nyer.” (Jak 5,14-15)
vagy „még nem akart meghalni, hirtelen
Mi pedig sorra megszegjük ezt. Nem híjött a halál.”
vunk papot beteg hozzátartozónkhoz, nem
Be kell látni, hogy milyen téves el- adjuk meg neki azt a nagy kegyelmet, hogy
képzelése van az embereknek a betegek a betegek szentsége megerősíthesse, türelszentségéről.
mesebben viselje a szenvedéseket.
Az emberi élet Isten ajándéka, az ősSzámtalanszor előfordult, hogy a bebűn elkövetésének következménye, hogy tegek szentsége feladása után sokkal jobaz emberi élet együtt jár a különféle be- ban lett, esetleg meg is gyógyult az illetegségekkel is.
tő. A kegyelem árad, csak mi gördítünk
Előfordul, hogy nagyon szenvedünk akadályokat elé.
a betegség, a testi gyöngeség, a fájdalmak
Fontos lenne, ha együtt imádkoznánk
miatt. Ne essünk kétségbe, meg kell ta- beteg hozzátartozóinkkal. Együtt ajánlanulnunk, hogy türelemmel viseljük el sor- nánk fel az Úrnak gyötrelmeinket, szensunkat. Ehhez kérjük az orvosok segítsé- vedéseinket. A szentáldozásban Ő maga tér
gén kívül Jézus segítségét is. Jézus pél- be a szívünkbe, legyen öröm és szeretet
dát adott nekünk, hogy a megpróbáltatás- bennünk Iránta.
ban nagyobb hűségről és szeretetről tehet
Gondoljunk arra, hogy az evangéliutanúságot az ember.
mi beteg asszony Jézus ruhája szegélyéAz Egyház kezdettől tanítja és gyako- nek érintésétől is meggyógyult. És én, aki
rolja, hogy a testi szenvedéseket és a tü- magamhoz vehetem az Úr Jézus testét és
relemmel elviselt betegségeket vállaljuk vérét, akkor Ő bennem van, és én Őbenne.
és ajánljuk fel, hogy azok a kegyelem forNem szabad, hogy elmulasszam azt
rásává válhassanak.
a lehetőséget, hogy beteg hozzátartozóm
Szent Jakab apostol szavai késztessen megbánhassa bűneit, magához vegye az
mindenkit, arra hogy betegségünkben for- Úr Jézus testét, melyek érdemszerzők
duljunk lelkipásztorhoz.
lehetnek az örök életre.
__________________________________________________________________
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A betegek szentségének felvétele Kazincbarcikán

Jézus azt mondja: „aki e kenyérből beteg tudja, hogy ki van nála. Az sem száeszik, örökké él.” Hol van belőlünk ez a mit, ha nem tud beszélni. Egy pillantásbizalom?
sal, vagy egy kézszorítással tud jelezni,
Igaz, az is előfordul, hogy az Úr hir- hogy hallja, ami vele történik.
telen szólítja magához a beteget. Akkor
Nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg
is imádkozzunk érte. Kérjük az Urat, hogy lelkiismeretünket, miben és mivel vétkezszent vére által tisztítsa meg bűneitől, nyer- tünk Isten és embertársaink ellen. Megje el az örök boldogságot.
tettünk-e mindent beteg hozzátartozóinEz csak akkor lehetséges, ha a pap kért, s mi az, amit még megtehetnénk. Ha
meggyóntatta, megáldoztatta és megken- mást nem, imádkozzunk érte, mondassunk
te szent olajjal a beteget.
szentmisét lelki üdvösségéért. Higgyünk
Eszméletlen beteghez is lehet papot az ima erejében!
hívni, de ennek akkor van értelme, ha a
Petró Józsefné
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Árpád-házi Szent Erzsébet

Árpád-házi Szent Erzsébet

Árpád-házi szentjeink sorából – a vi- settek, segítségre szorulók, és a történelág kereszténységének ismertsége alap- lem bizonyítja – hála Istennek – voltak
ján – messze kimagaslik Szent Erzsébet segítők is. Így ragyog át az évszázadoalakja. Azt ugyan kevesen tudják, hogy kon Szent Erzsébet, a magyar királylány
magyar királylány volt, de a róla szóló alakja.
történeteket, legendákat és csodatetteket
Erzsébet II. András magyar király és
nagyon sokan ismerik. Világszerte nagy a merániai Gertrudis leánya. A kor szotisztelettel adóznak emlékének. Ő az ön- kása szerint a gyermek már 4 éves korázetlen és önfeláldozó szeretet jelképe és ban Thüringia grófjának jegyese lett. Így
megtestesítője. Követendő példa az együtt- temérdek hozomány kíséretében Wartérző ember számára, lelkiismeret-ébresz- burg várába vitték, és ott nevelkedett lető a közönyöseknek.
endő férjével, Lajossal együtt.
Ameddig az ember visszatekinthet a
Már ekkor, kis gyermekként megnyiltörténelemben, minden korszakban vol- vánult melegszívűsége és mindenki – de
tak szegények és gazdagok, voltak ele- legelsősorban Isten – iránti szeretete.
38 __________________________________________________________________

Nem követte az udvar rideg szokása- tartásra buzdítással, és elmondani neki,
it és előírásait, nem törődött a rosszalló hogy Isten nem hagyta el, most is szerevéleményekkel sem. Ezzel kivívta a csa- ti, és segít, ha Hozzá folyamodik. Sok tralád ellenszenvét, az udvari köznép azon- gikus cselekedet megelőzhető lett volna
ban szerette segítő jóságáért. Önzetlenül egy kis odafigyeléssel, jó tanáccsal, bátoadta oda minden értékét és minden falat- rítással, de mindenekelőtt mélyebb hittel!
ját azoknak, akik szűkölködtek. Mély hiEbben a világban, ahol mindent pénztét és vallásosságát a magyar királyi ud- zel mérnek, ahol mindenki önmegvalósításra törekszik, és azt sulykolják a fejekvarból hozta magával.
Az évek múlásával Isten és Krisztus be, hogy csak a pénz a siker fokmérője,
iránti szeretete egyre mélyült. Hitének gya- mert aki nem gazdag, az nem is sikeres,
korlásában segítette őt férje, Lajos is, aki nagyon kellene az istenhit! Ezt az önzéscsodálattal adózott nem mindennapi jó- ből font sötétséget kellene beragyogni a
magyar Szent Erzsébet példájának.
tékonykodásának és segítőkészségének.
Ám, itt az alapvető különbség: a mai
Nap mint nap koldusok és éhezők sokasága kapott kenyeret, vagy csillapította emberek többsége nem hisz Istenben,
éhségét Erzsébet segítő szeretete által. Sok míg Erzsébetnek olyan erős és megingatbeteg ember talált enyhülést vagy ápolást hatatlan hite volt, hogy áthidalva az évgondoskodó jóságából. Teljes odaadással századokat, az ő neve ma is az irgalmasegész valóját áldozta az elesetteknek, és ság és a jó cselekedet jelzője.
A tv képernyőkön keresztül nap mint
rajtuk keresztül Krisztusnak.
A mai kor embere tapasztalja, hogy nap értesülünk a szörnyű katasztrófákról,
mennyire szükséges Szent Erzsébet pél- láthatjuk a jajveszékelő és családjukat, vadája. Kell, hogy meghalljuk a bajbajutot- gyonukat sirató szerencsétleneket. Minden
tak könyörgését, meglássuk a szenvedő együttérző, jólelkű ember segíteni akar,
emberben az értünk kereszthalált elszen- leggyakrabban és legtöbben mégis a kevedő Krisztust.
vésbé tehetősek adakoznak, talán mert lelNagy-nagy szükség van ma Szent Erzsé- kiekben közelebb vannak a mindenét gonbet példájának követésére azért is, hogy- dolkodás nélkül feláldozó Szenthez.
ha lehet - megakadályozva a tragédiát És még valami nagyon fontos és szükidőben meghalljuk a segélykiáltást, a nyo- séges ahhoz, hogy egy ország, egy nemmorúság jajszavát, észrevegyük embertár- zet együttérezzen a szükséget szenvedőksaink arcán a reménytelenséget és a két- kel: az ország vezetőinek jó példája!
Ha a „köznép” csak azt hallja mindig
ségbeesést. Azt, amikor már kiül arcára a
biztos tudat, hogy nincs tovább, már nem és elsősorban, hogy mi mennyi pénzbe
bízik senkiben és semmiben, és úgy gon- került, és azt látja, hogy megválasztott
vezetőik mindenekelőtt a saját érdekeiket
dolja, hogy Isten is elhagyta.
Ilyenkor kell megfogni a szalmaszálba helyezik előtérbe, és saját hasznukat lesik,
is kapaszkodó kezet, és azzal segíteni, akkor bizony az egyén hajlamos lesz azt
amink van. Ha más nincs, biztatással, ki- mondani, hogy a szűkölködőkön segítse__________________________________________________________________ 39

nek azok, akik saját mércéjüket púpozva
megtetézik, és nem a köz javát szolgálják. Mert amilyen a vezér és a pásztor,
olyan a nyáj!
De a jó példaadáshoz jó erkölcs és hit
kell, és ennek tanítása már kisiskolás kortól feltétlenül szükséges. El kell kezdeni
az oktatását most, vagy soha!
A középkorban, mikor nagy királyaink az Árpád-házban uralkodtak, a gazdag és előkelő vagy tehetősebb emberek
kötelezően jótékonykodtak is. Ha nem tették, utolérte őket a király büntetése, vagy
az Egyház számonkérése.
Mostanában viszont gyakran elgondolkodom azon, adjak-e annak is, aki számításból közreműködik abban, hogy javai
vesszenek, vagy nem tesz semmit annak
érdekében, hogy megmaradjanak?! Ha tudom, hogy kihasználja együttérzésemet?!
Nem tudom, Szent Erzsébet adott-e
annak is, aki két sarokkal távolabb pénzért árulta a darab kenyeret a valóban
éhezőnek? Sajnos az ilyen esetek egyre
gyakoribbak. Tudom, Isten előtt bizonyosan felelnek érte.
De vajon én bűnös vagyok-e, ha nem
adok mindenkinek, aki szegénynek, vagy
tehetetlennek látszik? Ezt is eldönti majd
a végső számadás és a Teremtő ítélete!
Ragyogj hát felénk Szent Erzsébet jólelkű és irgalmas szereteted fényével!
Oszoljon a kapzsiság, az önzés és a közöny sötétsége! És segíts, hogy jó lélekkel és gyorsan adhassunk azoknak, akik
már csak a mi adományainkban és segítségünkben bízhatnak!

Csodarózsák
Wartburg várnak nagy udvarán
Gyűlnek a szegények,
Szent Erzsébet – hazánk lánya
Épp feléjük lépked.
Kötényében a kenyeret
A szegénynek hozza,
Összesugdos háta mögött
A sok írígy szolga.
„Pazarol a feleséged” –
Besúgják férjének,
És a férje, Wartburg ura,
Hisz a csúf beszédnek.
Felindulva odatoppan:
„Mutasd a kötényed!”
Elhalványul a szent asszony
S fohászt küld az Égnek.
Kötényét most széjjeltárja,
Nincs ott egy kenyér se.
Fehér rózsa, piros rózsa
Illatozik benne.
Rózsává lett mind a kenyér –
A sokaság látja –
Csoda – csoda – zúg a tömeg –
Szent asszony, légy áldva!
Wartburg ura térdre roskad
Bocsánatot kérve,
Szent Erzsébet rózsáinak
Fennmaradt emléke...
Blaskó Mária

Antónyi Lászlóné
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A VÍZ AZ ÚR
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Egy árvíz emlékei

Az edelényi görög katolikus templom a víz fogságában

Edelény egy békés, nyugodt, szépen
Pedig azon a héten mindennap kint
rendezett kis városka volt. Egészen ez voltunk a gáton. Sokan. Nagyon sokan.
év májusáig, amikor is két hatalmas ár- Homokzsákokkal próbáltuk azt megvíz tette tönkre az itt lakók életét, nyu- erősíteni. Szakadt az eső, csúszott a
galmát, eddigi erőfeszítéseit, és sok em- sár, és bizony nagyon nehezek voltak a
ber egész életének munkáját.
zsákok.
Emlékszem arra a pénteki reggelre,
Voltak ismerős arcok, ismeretlenek,
amikor - mit sem sejtve -, zuhogó eső- az ország minden részéről, idősek, gyeben munkába indultam. De nem jutot- rekek. Ami a lelkemet megrendítette, az
tam el, mert a rendőrség lezárta az utat, az volt, amikor pár méterre tőlem egy
visszafordított, s bekövetkezett, amitől lány begipszelt, felkötött karral a szabad
annyira rettegtünk: ÁTSZAKADT A GÁT! kezével cipelte a zsákokat!
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Édes Istenem, köszönöm, hogy ilyen nehéz zsákokat
két kézzel cipelhetek!
Ági barátnőmtől aggódó telefont kaptam: az ő utcájukban annyi víz van, hogy
csak markolóval lehet bemenni. Mindenki bent ragadt már két napja, és az eső zuhog. Elfogyott a kenyér, a felvágott, nincs mit enni. (Ági 3 gyermekét egyedül
nevelő anya.)
Jézusom, add, hogy meg tudjam oldani a problémát!
És az Isten segített, mint mindig. Bevásároltam, és pontosan akkor indult egy
markoló az utcába, lapátjában a TV2 forgatócsoportjával. Velük küldtem be nekik
az ennivalót.
A régen élvezett nyugalom felbolydult, az egész város felfordult: mindenütt
rendőrök, tűzoltók, katasztrófavédelmisek, katonai helikopterek, pénzügyőrök,
speciális mentők, önkéntesek ezrei. Bárhová mentem, forgatócsoport, víz, csónak,
esőkabát, lapát, gumicsizma. Nagyon félelmetes, amikor az ember rájön, mennyire nem irányít semmit. A víz az úr, bármit teszünk.
Mindenható Atyánk! Meddig engeded még a pusztítást,
hiszen nagyon el vagyunk már fáradva testileg, de legfőképp lelkileg!
Segítsd gyermekeidet a bajban!
Az ötödik nap reggelén aztán sikerült kordában tartani az irdatlan mennyiségű, hihetetlenül pusztító árt. Néhány napra rá tudtam csak végigjárni az utcákat,
amiket elöntött a Bódva. A látvány sokkoló: feltört utak, megrepedt falak, teljesen összedőlt házak, el-elhagyott csónakok, utcán maradt bútordarabok, elhullott
szárnyasok.
...És halotti csend. Akkora volt a csend, hogy szinte fájt. Az utcák lakóit kiköltöztették. Olyan volt, mint a háború után. 41 évesen szerencsére nem éltem meg
a háborút, fogalmaim csak a tanulmányaimból, a médiából voltak. De ez itt most
egy háború volt! Az emberiség és a természet között, ahol mi most alulmaradtunk.
Még sok-sok évnek kell eltelnie, hogy az én kis városom - Edelény - újra
a régi színében pompázzon: békésen, nyugodtan, rendezetten.
Köszönöm Uram, hogy megadtad nekem azt a kegyelmet,
amivel segíthettem a rászorulóknak, és volt erőm imádkozni értük.
Segíts bennünket az újjáépítésben, és gyógyítsd meg lelki sebeinket! Amen.
Simkó Csabáné - Edelény
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Isten szól általuk
Ami váratlanul megváltoztatja terveinket, megakadályozza kivitelezendő szándékainkat, teljesen megfordítja
cselekedeteink irányát - mert nem mi
vagyunk ezeknek az urai - az az Isten
végzése, a létrejött valóság.
A természet erői okozta katasztrófák is e valóság fedele alá szorított,
emberi beavatkozással meg nem másítható tények. Ezeknek voltunk átélői
az elmúlt hónapokban szinte az egész
ország területén, de különösen itt, ÉszakKelet Magyarországon.
A természeti erők fölött egyedül
csakis egyvalaki, a mindenható Isten
az úr. Ki is lehetne más korlátozója,
mint a világmindenség Alkotója?
Váratlan tragédiákat követel az áradat, a jégeső, az orkán, a tornádó, az
apály vagy az aszály egyaránt. Reng
vagy „csak” rezeg a föld itt is ott is,
ahol a geológiai számítások kis valószínűséggel - vagy egyáltalán nem tartják fönn annak lehetőségét.
Mi semmit nem tehetünk ezen „ostorozásokkal” szemben. Tudomásul kell
vennünk, hogy mindezek Istennek figyelmeztető jelei. Határozott utalás arra,
hogy mi csupán csak teremtmények
vagyunk.
A medrükből kilépő folyók és tavak, a fagyasztó hideg, a perzselő hőség egyaránt Isten válasza a Tőle min-

den korábbinál - rendkívüli módon elforduló nemzedék cselekvéseire.
Nem könnyen felejthető a mögöttünk lévő tavasz, a nyárkezdet. Egyébként a jelentéktelennek tartott kis Bán
patakunknak sem volt eléggé mély a
sok-sok évtizeddel vagy évszázaddal
ezelőtt kikezdett medre. Most szétterült, minden lehető - vizet befogadó helyre Bánhorvátiban. Mindenüvé eljutott, ahová egyáltalán nem kívánta
senki, még gondolatban sem.
Ahová az nem jutott el - mert egy
kicsit magasabban fekvő falurész volt
- oda a talajvizet nyomta maga helyett.
Megkereste többek között a 72 éves
lakóházunk alatti - ez idáig a szárazságáról híres - pincénket, mely mindig
nagyszerű tárolóhelynek bizonyult a
zöldségek kivételével, amelyek viszont
nem bírták azt a fajta meleg szárazságot.
A víz ömlött föntről, a kiöntött
patakot táplálta a hegyekből lezúduló
„erecskék” bő vize, így - az egyébként
befogadó folyója - a Sajó is kénytelen volt visszautasítani érkezését. Ezért
ott árasztotta el a nem kívánt helyeket,
ahol alkalma adódott: pl. a vadnai elágazásnál, a 26-os főúton is helyet talált magának, kizárva ezzel onnan az
arra igyekvő autókat.
Gondoljunk csak bele, hogy ez a
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kicsike patak mekkora veszély forrása
lett! Hány és hány haza utazni akaró
embert tartott vissza?
A lezárt út miatt diákok és dolgozók sokasága maradt távol kötelezettségeitől. Mentőautók helyett mentőhelikopterek landoltak a völgyben. Autók
és menetrend szerinti autóbuszok 60
km-es kerülővel tették meg az utat
céljuk eléréséhez.
Aztán lassan lecsendesült az esőzés, rövid időre előbukkant az égbolton az éltető nap halvány sugara. Már
ez is reménykeltő volt a borús kietlenség után. A kertekből, a pincékből nem mindenütt - kezdett visszahúzódni vagy elpárologni a víz. Békanyálas
mocsarak, terméketlen földek, kipusztult gyümölcs és orgonafák jelzik az
egész környéken az érintett területeket.
Aztán hamarosan az utakat, kerteket, udvarokat ellepték a parányi békák. Mint a megpiszkált hangyabolyból „sétára” igyekvő hangyák, ugrándoznak tömegével, szinte lépést akadályozó mennyiségben ezek a - számomra borzongást okozó - picike állatkák. Legalább annyira, mint a pár
évvel ezelőtt megjelenő gyapjas lepkék,
melyek téliesre kopasztották le a fák
(még a fenyők!) leveleit is, s léptennyomon észrevétlenül ereszkedtek
csüngő pókhálóként a járókelők arcára. Ezek végre - hála Istennek! - eltűntek. (De véglegesen?)
Ugrándozó „bébi békáink” azonban szépen fejlődnek. Zörgéssel fészkelődnek a földre hajló bokrok, virág-

levelek alatt. Váratlanul ugranak a lábainkra, ha a fűben járkálunk.
Szóval, semmiféleképpen nem szokványos és kívánatos, hogy efféle lakótársak költözzenek be szellőztetésre
kinyitott ajtóréseinken.
Ezen dolgok azonban csak apróságok. Inkább ugrándozzanak kedvükre,
mintsem verje a jég, mossa a zúduló
áradat, vagy égesse az olthatatlan tűz
otthonainkat!
De biztosak lehetünk-e abban, hogy
mindez nem ismétlődik meg? Esetleg
más formában, számunkra eddig ismeretlen alakban?
Rájön-e végre az emberiség, hogy
változtatnia kell ember- és Isten kapcsolatán?
Meddig lehet még a föld népeinek
próbára tenni az Úr türelmét, aki engedi, hogy gyalázzák és csúfolják, mint
akkor, amikor a földön járt? Ő várakozik, szeretettel és türelemmel hordoz minket, s nem akarja, hogy bárki
is elvesszen.
Isten mindannyiunknak - még az ellentmondóknak is - időt engedett és enged, hogy megváltoztassuk életünket.
Figyelmeztető ítéletei kinyilvánítják,
hogy teljesen Isten cselekedeteitől függünk. Próbálja tudomásunkra hozni,
hogy Ő kicsoda!
„Nagy dolgokat cselekszik úgy,
hogy nem érthetjük. Mert azt mondja
a hónak: essél le a földre! És a záporesőnek és a zuhogó zápornak: szakadjatok! Minden ember kezét lepecsételi, hogy megismerje minden halandó,
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hogy az Ő műve.” (Jób 37, 4-6.)
Végre be kellene látni mindenkinek, hogy egyedül Istennek van hatalma életen és halálon, az egész világmindenségen, mely az Ő kezének a
munkája.
„Az Úr szava zeng a vizek
fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy
vizek felett. Az Úr szava erős,
az Úr szava fenséges.” (Zsolt.
29, 3-5)

Építheti az ember a házát,
vásárolhatja újszerű ruháit,
bútorait, raktározhatja élelmét,
kuporgathatja pénzét, tervezheti életét, de Isten végzése
mindezeket bármikor megmásíthatja. Bűneink lángra lobbantják Isten haragját, s Ő igenis beavatkozik életünkbe természeti katasztrófával.
Mózes 5. könyvének 6. fejezete ezt mondja: „Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél
az Úrról… Féljed az Urat, a Te
Istenedet… ne járjatok idegen
Istenek után…!”
Igyekezzünk igazi, gyermeki kapcsolatban lenni menynyei Atyánkkal, fogadjuk Jézust szívünkbe, s járjunk az
általa kijelölt keskeny úton!

Árvízi látkép
(2010 nyara)
A természet kémlel, nem ismer magára,
fakó, ronggyá ázott rothadó subában.
Zavaros a lelke, betegen haldoklik.
Sutba vágott minden nyárra való holmit.
Eső ostora ver, villámok cikáznak,
mintha csupán emlékképek maradnának.
Nem tudni, a jövő nemzet mit érzékel,
üzenjünk hát neki vihar-távküldéssel!
A házak becsukják ablakszemeiket.
Sok pusztulást láttak, ám aligha ilyet!
Fegyverkezik a tél végleges erővel.
Talán kiegyezett a forgó idővel.
Otthonok süllyednek, nincs kedvük “fürdeni”,
megszűntek családok biztonsága lenni.
Lehet, “gólyalábat” kellett volna kérni,
tébolyult helyzetünk fentről megítélni.
Mi tehát a vagyon? Amit lent birtoklunk?
Vagy amit elrejtve önmagunkban hordunk?
Könnyes félszem házak némán szólnak róla,
élettelen dőlt fák lettek a tanúja.
Kevés itt a csónak, s bármi mentőeszköz...
Int: Ne térjünk régi eszmerendszerünkhöz!
Becsüljük, amink van, s adjunk is belőle,
haladhassunk egy szebb, boldogabb jövőbe!
Farkas Eleonóra

Szepsi Gyuláné
__________________________________________________________________
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Ember tervez, Isten végez
„Istennek az a szándéka, hogy jelen legyen az ember életében,
hogy vele legyen mindaddig, amíg az ember is vele akar élni.”/Kiv.3,14/

2010. július 3-án a 13-14 óra közötti
idő számunkra /Bánrévén élőknek/ örökre
szomorú emlék marad. Egy sötét felhőből
egyik percről a másikra tojás illetve pingponglabda nagyságú jégzápor hullt.
500 házból 400-nál betörte a palát, a cserepet, a konzoltetőket, a melléképületek tetejét. Ablakokat vert be, a fákon levél nem
maradt, kerteket tett egyenlővé a földdel.
Fákat csavart ki tövestől. Nem volt kivétel
a templom és a plébánia épülete sem.
Meggyújtottam a szentelt gyertyánkat,
és imádkozni kezdtem. Mi lesz ezután? Mi
lesz most? Istenem segíts! - kértem az Urat.
Kb 40 cm vastag jég, faágak, fák, kidölt villanyoszlopok, tetődarabok borították
a falut.
Szüleim után István atyát hívtam.
- Kérlek, mondj értünk egy imát, mert
nekünk csak Isten marad, senki és semmi
más, ha így esik sokáig a jég!
- Megyek - válaszolta erre és jött, s mindenben segített: együtt lapátoltuk a jeget, a
vizet, szedtük az üveget, a plébánián fóliáztuk az ablakokat.
Amikor elköszönt, így szólt:
- Ne féljetek! Ne feledjétek, a sír üres!
A következő telefonom a lelkivezető
atyámhoz irányult, aki szintén meglátogatta
családunkat, szavaival a bajban is erősítette
hitünket. Köszönjük!
Tudtam az első jégtől kezdve, hogy csak
Isten az, akiben bízni lehet, aki segít, hiszen
„ember tervez, Isten végez!”
Megengedi a rosszat, de újraindulni, építeni csak Vele lehet. Erre kaptam emlékeztetést is, amit szintén köszönök, hogy én is,

s a családom is, és mi, emberek tanuljunk
a dolgokból.
Jób is elvesztette mindenét, a hitén kívül. De a hit elég! „Helyreállítja hajlékodat
igazságod szerint.” /Jób 8/
Falunkból sajnos több megszólás és bántás ért Istenbe vetett hitemmel kapcsolatban ezekben a napokban. Nehéz ilyenkor
azt azonnal jól megválaszolni, de azt hiszem, nem is mindig szükséges reagálni az
ilyenfajta emberi megjegyzésekre.
Bízva Istenben, a kereszt súlya alatt újra
fel kellett állnunk és építenünk, amit már régen elkezdtünk.
Van tető a fejünk fölött, ablakaink, a melléképületeink nálunk újra épek. Hála Istennek, egyre több falubeli család mondhatja
ezt el, bár még többen küzdenek a munka és
az anyagiak nehézségeivel.
Reméljük, hogy templomunkon, plébániánkon is rövidesen lesz tető, és a belső –
beázás miatti – munkálatok is befejeződnek.
Istenben bízva, Vele együtt végezzük a
munkát, hisz igaz, „ember tervez és hitünk
szerint Isten végez.”
Köszönöm mindenki segítségét, akik önzetlenül, fáradságot nem kímélve, időt áldozva fizikai munkájukkal, telefonos vagy
személyes nyugtató, biztató szavakkal segítettek nekünk ezekben a nehéz napokban.
Szívből kívánom, hogy Istenben való
hittel legyen segítő egyetértés falunkban is,
és mindenütt, ha kell, örömben, ha kell, bánatban egyaránt.
Belles Istvánné
Bánréve
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Légy résen

A „165-ösök” csendesen tették a dolgukat iskolákban, munkahelyeken, többen
a trianoni megemlékezésre készültek, miközben egész nap szakadt az eső… sőt már
hetek óta.
Péntekre virradóan másként alakult a helyzet. Edelényben hajnalban átszakadt a gát, három utcát elárasztott a Bódva. Felsőzsolcán még rosszabb volt a
helyzet…
Trianonról majd beszélünk a szombati foglalkozáson a Cserkészotthonban az
ott lévőknek - gondoltuk -, de most más teendőnk is akadt: segíteni, ahol lehet.
Ki a munkahelyén, ahol jobban és többet igyekezett tenni azok helyett is, akiket
sújtott az árvíz, és be sem tudtak menni, ki a gátakon, ki a szociális feladatokban
való részvétellel, amelyre a Máltai Szeretetszolgálat és a II. Cserkészkerület már
másnap önkénteseket keresett…

Felsőzsolca árvíz után
Bár a víz valamivel lejjebb apadt hétvégén, a problémák ezzel nem szűntek
meg. Úgy értesültem, hogy a II. Cserkészkerület Felsőzsolcán is segélynyújtást szervez az ott élő családok számára.

Egy páran a Nyilas Misi Ifjúsági Háznál gyülekeztünk a korai reggelen, ahonnan kisbusszal jutottunk ki a katasztrófa
sújtotta területre. Mindannyiunkban az a
tudat élt és lelkesített minket, hogyha egy

48 __________________________________________________________________

kicsivel is, de tudunk segíteni a rászorulóknak. A 165-ös számú Jókai Mór Cserkészcsapatot a testvéremmel, Gáborral
képviseltük, majd később nagy meglepetésünkre találkoztunk Józsa Viktóriával is,
akinek az egész osztálya kinn volt Zsolcán a Jezsuita Gimnáziumból, és éppen
vizet osztottak.
Mi egyébként a miskolci Erő Cserkészcsapattal közösen vágtunk neki ennek a feladatnak, és a Csöbör Katalin parlamenti képviselő által összegyűjtött adományok kiosztását vállaltuk el.
Mikor kiértünk, nem hittem a szememnek, szinte el sem tudtam hinni, mi volt
ott. Rengeteg épület összedőlve, más házak teljesen lakhatatlanná váltak, szinte
minden pince teljesen víz alatt volt.
Érkezésünk után azonnal felállítottunk egy sátrat, melynél mi is osztottuk
azokat a dolgokat, amik akkor a legjobban kellettek a rászorulóknak: ásványvíz,
fertőtlenítőszerek, tisztálkodási eszközök, tea, alapvető élelmiszerek...
Itt a segélyosztást Jernei Péter a II.
Cserkészkerület ügyvezető elnöke, és Buday Barnabás a Magyar Cserkészkerület
elnöke vezette. Tapasztalatuk nagyban megkönnyítette a munkánkat.
Szerencsére nem csak mi voltunk ott,
ekkor a Jezsuita Gimnáziumból már több
mint 100-an érkeztek, és segítettek mindazoknak, akiknek csak tudtak, a vízhordástól kezdve minden lehetőséget megragadva.
Egy idő után a segélycsapatunk kétfelé szakadt: az egyik fele ottmaradt a
sátornál, és tovább osztotta a segélycsomagokat, a másik fele pedig beljebb indult a településre azokhoz, akik bent ragadtak az épületeikben, vagy akik öregek

voltak, hogy bárminemű segítséget nyújthassunk mindazoknak, akiknek csak lehet.
Szerencsére ekkorra már tudtunk tejet és kenyeret is adni a fertőtlenítőszerek
és az ivóvíz mellett az elkeseredett, de reménykedő embereknek.
Három autóval indultunk el e célból,
de nagyon sok rászoruló volt, így sajnos
hamar kimerültek a készletek.
Igyekeztünk megtenni minden tőlünk
tehetőt odakint, és reméljük, hogy ez a
kis segítség nyújtott valamit az ott lakó
embereknek, ha egy csöpp is volt a tengerben.
Tógyer Tamás őrsvezető
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Kronológiai eseménynaptár
Ha visszatekintünk a Harangszó
legutóbbi (húsvéti) megjelenése óta
eltelt időszakra, nem kis büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy tovább
pezseg az élet egyházközségünkben.
A húsvét előtti nagyhéten a hagyományos városi keresztút ezúttal
a Szent Család templomtól indulva
- az új városrész lakótelepein áthaladva - érkezett meg a Szent Teréz templomhoz. Örömmel vettük észre, hogy
az egyes stációk megjelenítésekor sok ablak és erkélyajtó nyílott meg, és az
emberek végighallgatták az elhangzó rövid elmélkedéseket.
Húsvét után, április 24-én Fekete Nándor orgonaművész adott nagysikerű jótékonysági hangversenyt az új orgonánkon. A bevétel segítségével az
utolsó részletet is kiegyenlítettük az orgona árából.
Hálásan köszönjük minden jóakaratú ember támogatását!
Minden évben a Húsvét közeledtével szomorú emlék tör reánk: káplánunk, Nemoda Zoltán atya tragikus halála.
Idén éppen tíz éve már, hogy
nem itt a földön szolgálja a rábízottakat, hanem az égi hazában jár közben értünk.
Most is tucatnyian keresték föl
sírját Jászárokszálláson, hogy tisztelegjenek emléke előtt és imádkozzanak érte.
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„Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”
Az Eucharisztia a mi
Urunk Teste és Vére a kenyér és a bor színe alatt,
amelyet Megváltónk azért
rendelt, hogy mindennapi
lelki táplálékunk legyen. Ez
a szentség a lelki fejlődés,
a keresztény élet folyamatos segítője.
Egyházközségünkben
ebben az évben május
30-án, Szentháromság vasárnapján került sor az elsőáldozásra a Szent Család templomban. A szentmise keretében 28 gyerek részesült első alkalommal az Oltáriszentségben. Jó
volt látni a lelkesen várakozó gyerekeket, akik először járultak az Úr asztalához.
Templomunk megtelt, a szülők, a nagyszülők és a hívek örömmel imádkoztak az elsőáldozó gyermekekért, akik hosszú időn keresztül készültek e szentség felvételére, vallási ismereteikről pedig hittanóra keretében számoltak be.
A szellemi felkészülés mellett meg kell említenünk a rendszeres vasárnapi
templomba járást is, ami elengedhetetlen volt az elsőáldozásra készülők életében. A hetenkénti szentmisén való részvétel során a gyerekekben kialakul az
igény a szentmisébe való bekapcsolódásra.
Az elsőáldozás nem valaminek a befejezése, hanem a teljesebb lelki élet
kezdete. Szentmisére azért járunk, hogy közösen imádkozzunk és találkozzunk Jézussal.
A szentáldozásra testben és lélekben is felkészülünk: jóvá tesszük, ha valakit megbántottunk, figyelmesen veszünk részt a szentmisén, Jézus iránti szeretetből egyórás szentségi böjtöt tartunk.
A szentáldozás után megköszönjük Jézusnak, hogy eljött hozzánk, megígérjük, hogy még jobban akarjuk szeretni, és kérjük, segítsen, hogy mindig
hű tanítványai, Isten kedves gyermekei lehessünk.
Imádkozzunk, hogy az első szentáldozásban részesült gyerekek növekedjenek hitben, szeretetben, és fontossá váljék számukra a szentmise, az Úr
Jézussal való találkozás.
b.j.
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Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!
Június 13-án, vasárnap délután, a 4 órakor
kezdődő ünnepi szentmisén ismét kicsinek bizonyult a Szent Család
templom. A hívek megtöltötték az Isten házát,
ahol 30 fiatal bérmálására került sor.
A bérmálkozók nagy
része kazincbarcikai volt,
de jelen voltak a sajógalgóci és a sajókazai bérmálkozó ifjak is. A szentséget Dr. Seregély István nyugalmazott érsek
Tompa István világi elnök köszönti érsek atyát
úr szolgáltatta ki.
A gyerekek felkészül- egyszer lehet felvenni. Bérmálásban a Szentlélek ketek a bérmálásra, az is- gyelmét kapjuk. Keresztségünktől kezdve tagjai vakolai hitoktatás mellett gyunk az Egyháznak, bérmálás után pedig már mint
heti egy óra keretében felnőtt tagokra számít ránk közösségünk.
bővítették vallási ismeA bérmálás megadja a Szentlélek ajándékát, mindreteiket.
azon kegyelmeket, melyek a keresztény élethez szükFőtisztelendő érsek úr ségesek.
a bérmálás szertartása
Nagykorú, felnőtt kereszténynek az tekinthető,
során minden bérmálko- aki ismeri Jézus tanítását, élete megfelel a kereszzótól kérte a választott tény élet követelményeinek, felelni tud a hitével
védőszent életének rövid kapcsolatos kérdésekre, és részt vállal a közösség
ismertetését. Örömmel feladataiból.
hallgattuk a bérmálkoA bérmálás teszi bennünk teljessé azt a kriszzók felkészült válaszait. tusi életet, amit a keresztség kegyelme már megA bérmálást – akár- adott.
csak a keresztséget – csak
Bóna Judit
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Immár tizedik alkalommal rendezték meg a Borsodi Művészeti Fesztivált Kazincbarcikán és néhány környező településen.
Templomunk idén is helyszínt biztosított egy igazán nívós rendezvénynek: Sass Sylvia operaénekes lépett fel itt Teleki Miklós
orgonaművésszel együtt, gyarapítva a neves zenekarok, énekkarok, hangszeres- és ének szólisták, előadóművészek sorát.

Napközis tábor

A napközis tábor lakói

A hagyományokhoz hűen, idén is
megrendezésre került a napközis tábor, a tanév befejezését követő héttől, ami június 14 és június 25 között
zajlott.

Több, mint ötven gyermek töltötte meg élettel a plébánia udvarát és
hittantermét két héten keresztül.
Minden nap szentmisével kezdődött, amit gitáros énekekkel varázsolt
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színesebbé Kálmán András kántor a
családjával.
Balázs atya és János atya kedves
szavakkal buzdított bennünket az egymás iránti szeretetre, a jó cselekedetekre és az imádságra. A nap további
változatos programjairól Aranka néni
gondoskodott.
Sokszor megtréfált bennünket az
időjárás, de az eső nem kedvetlenített
el senkit sem. Amikor esősre fordult,
a hittanteremben és a templomban kerestünk menedéket.
Balázs atya filmet vetített, a hittanteremben lehetett társasjátékozni,
kártyázni és kötetlen beszélgetések
folytak, amelyek új barátságokat eredményeztek.
Több alkalommal akadályversenyen mérték össze tudásukat a gyerekek - négy csapatba rendeződve -,
s ehhez a feladathoz a Csónakázó-tó
körüli füves részt használtuk fel.
A szellemi vetélkedők sem maradtak el, amit a plébánia területén
rendeztünk. Volt ebben bibliai szerepjáték, bibliai aszfalt rajzverseny.
A napközi életében újdonságnak
számított a miskolci Vadas-parki kirándulás. Mindenki izgatottan várta
ezt a napot, és kicsit fáradtan, de élményekkel tértek haza ebédre az „állatkert” látogatói.
A „hab-party”-ról a tűzoltóság munkatársai gondoskodtak. Bár az idő ekkor sem volt napos, a gyerekek örömmel ugráltak a nyakig érő habban.
Nagy sikert arattak a délutáni kéz-

műves foglalkozások, melyet Janka
néni vezetett. Kukoricacsuhéból készültek babák, angyalkák, szöcskék.
A fiúk szívesen fociztak, a teke minden gyerek kedvenc játéka lett.
A nyári napközinek az idén is voltak látogatói. A Karitász munkatársai
jöttek, hogy egy délelőttöt töltsenek
el velünk. Színes programokkal készültek. Sógyurmából születtek meg
a különféle kézműves termékek, miközben régi gyerekdalokat tanultunk,
majd színházi előadásra is sor került.
Két csapatra rendeződve a Lúdas
Matyi és Az aranyszőrű bárányka
történetet játszották el a gyerekek,
akik izgalommal készültek – szereposztásnak megfelelő ruhákba öltözve –, hogy bemutassák színészi adottságaikat. Mindezek után közös játékokba is bekapcsolódtak az idősebbek, fiatalos lendülettel versengve a
gyerekekkel.
A lelki töltekezés sem maradt el.
Végigjártuk Jézus keresztútját a plébánia udvarán, valamint szentségimádáson vettünk részt, ahol kéréseinket
és hálaimáinkat az Úr Jézus elé helyeztük.
A két hét gyorsan elszaladt, jól
éreztük magunkat. A gyerekek mindennap új élményekkel tértek haza,
a felnőtt segítők szívesen végezték feladatukat. Köszönjük, hogy létre jött
a nyári napközi, köszönjük az imákat és az anyagi támogatásokat. Jövőre ismét találkozunk!

Bóna Judit
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Augusztus 20.
A városi keresztút, a körmenetek és az egyházak karácsonya rendezvény mind-mind egyegy alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy egyházközségünk él
és erős. Augusztus 20-án - nemzeti ünnepünkön - Szent István
királyunk ünnepén a szabadtéri
szentmise Kazincbarcika város
Fő terén is egy ilyen megmutatkozási lehetőség.
A szentmise előtti verseszenés összeállítás az ünnep világi vonatkozásait - és mint történelmünk meghatározó eseményét - volt hivatott kiemelni. A
különleges helyszínen bemutatott szentmise az énekkar kiemelkedő részvételével együtt különleges lelki élményben részesített minket.
A mintegy négyszáz résztvevő között ott voltak Kazincbarcika város vezetői és a testvérvárosok 28 fős küldöttsége is.

A vendégeket a mise után egy szerény agapéra
hívtuk. Este orgonahangverseny keretében mutattuk be új templomunkat és új orgonánkat a testvérvárosok küldötteinek, így öregbítve városunk
és egyházközösségünk jó hírnevét.

A kronológiai eseménynaptár zárásaként megemlítem még a Húsvét óta
megtörtént jó néhány hazai és külföldi zarándoklatot, a rendszeres 24 órás
szentségimádásokat, a Rózsafűzér-társulat, a Cursillo és a Szent-Mónika közösség fáradhatatlan imádkozásait, a Karitász csoport önzetlen segítségvállalását,
amelyek lehetőségeket biztosítanak arra, hogy változatosan élhessük meg hitünket.
Hálás köszönet mindazoknak, akik tevékenyen részt vettek a fenti események megszervezésében! A Jóisten hallgassa meg imáinkat, és adjon erőt egyházközségünknek a továbbiakban is!
Tompa István
az egyházközség képviselő-testületének világi elnöke
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Láttam Torinóban Krisztusunk halotti leplét
Az 1980-as évek vége felé baráti
társaságban gyakori téma volt - suttogva, kételkedve -, hogy Olaszországban, Torinó városában az egyház birtokában van egy nagy méretű szövet,
melynek eredetét, a rajta található jeleket, nyomokat tudós szakemberek
mélyrehatóan vizsgálják. Ezzel kapcsolatban nagy a hívők, s nagy a kételkedők, a hitetlenek tábora még ma is.
A tudományos eredményeket mindkét
oldal saját igazságaként magyarázza.
Abban az időben - internet híján csak itt-ott volt fellelhető irodalom e
témában, illetve - ha volt is - a politikai rendszer befolyása szerinti vélemény volt csak elérhető.
Istenben megboldogult plébánosunk
- Juhász István atya - hívta fel figyelmünket egy alkalommal az Ecclesia
kiadó Vizi László „A torinói halotti
lepel” c. könyvére.
Beszerzése után ezt kézről kézre adtuk. Így lett ez egy örökös téma, vitatva a könyvben olvasottakat, melynek
eredményeként a közömbösek érdeklődővé váltak, az agnosztikusokban
/ateista szemléletűekben/ fellobbant a
hit világossága, a lagymatag keresztények előtt új fényben jelent meg az
evangéliumi tanítás - vallottuk mi is
a könyv utószavában megfogalmazottakat.

Változott a világ, s egyre gyakrabban lehetett olvasni az időközben megjelent vizsgálati eredményekről, de
látni, megvizsgálni, látogatni, emberközelbe kerülni a lepellel - reményünk
sem volt, hisz tudtuk, hogy 1578 óta
összesen kilencszer volt csak látható
e lepel az érdeklődők számára.
Aztán 2010 tavaszán jött a várva
várt lehetőség, hogy a halotti lepel április 10-től május 23-ig Torinóban a zarándokok számára is megtekinthető lett.
XVI. Benedek pápánk is személyesen
kereste fel a leplet, majd szentmisét mutatott be Torinóban, a San Carlo téren.
Isten segítségével - egy nappal a pápai látogatás után - nekem és egyházközségünkből pár hívőnek sikerült belépőt kapnunk a torinói bazilikába ma már én csak úgy mondom - a szent
lepelhez, hogy saját szemmel láthassuk a csodát, és részesei legyünk annak a leírhatatlan érzésnek, mely eltöltött valamennyiünket - a százezres tömegekkel együtt - e lepel közelében.
Hogy milyen hatással volt rám e
szent lepel? Mindezt hűen megfogalmazni szinte lehetetlen. A szavak nem
képesek visszaadni mindazt, ami ott
- e lepel láttán - megfogalmazódott bennem. Talán döbbenet, hitem megerősödésének érzése az, amit papírra vethetek és megoszthatok mindenkivel.
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Látni egy vásznat, melyről Jézus
legborzalmasabb szenvedéstörténete
olvasható le, hihetetlennek tűnt eddig
számomra. De láttam és hiszem!
A szent leplen ott van a szenvedő
arc, a sok vérnyomon túl a töviskoszorú, a korbácsolás okozta sebhelyek, a
keresztre feszítés nyomai, és ez mind
pozitiv képben, élő valóságként!
Nem lehet tovább kérdéses számomra az evangélium tanítása. Igen,
hiszem! Hiszen a tények erejének, az
érvek súlyának nem lehet ellentmondani. A Biblia szavaival mondhatom:
„Láttam és hiszek.”

Hiszem, hogy e lepel azért szent,
mert Krisztusunk földi testét borította, csodálatosan megőrizve és visszaadva - kétezer év távlatából is - Krisztus vonásait, testének méreteit és sebeit,
szenvedéstörténetének epizódjait az évszázadok viharai ellenére is.
Igen, én láttam és hiszem a szent
leplet, a rajta lévő emberi nyomokat,
és ezért VI. Pál pápánkkal együtt vallom, hogy a leplen előttünk megjelent
krisztusi arc mennyire igaz, mennyire
mély, milyen emberi és isteni!
Binó Imréné

A halotti lepel

__________________________________________________________________ 57

Egyházközségi zarándoklat

A zarándok csoportja

Avilai Nagy Szent Teréz, Loyolai Szent Ignác
és Szent Bernadett nyomában
A kazincbarcikai plébánia szervezé- Szűzanya oltalmát a 8000 km-es zaránsében 2010. július 4-én este indult útjára dokút sikeres megtételéhez. Délután elaz a 13 napos zarándokút, melyet a Ko- foglaltuk szállásunkat a Ligur-tenger partlumbusz Tours utazási iroda által tettünk ján, melynek vizében este megfürödtünk.
meg. Az ország különböző helyein szállKora reggel indultunk Spanyolortak fel utasok, és az autóbusz megtelt.
szágba, Katalónia gyönyörű kegyhelyére,
Olaszországba érve betértünk a frassi- Montserratba. A 760 m magas fűrésznói Madonna kegyhelyére. Az 500 éves foghoz hasonló sziklás hegy oldalában
kegytemplomban szentmisét mutatott be bencés kolostor, katedrális, több múzeIváncsy Balázs plébános úr, aki zarán- um és könyvtár van. Itt egy szállodában
dokutunk lelki vezetője volt. Itt kértük a aludtunk.
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Reggel a katedrálisban szentmise után
megcsodáltuk azt a Fekete Madonnát, amelyet a hagyomány szerint Szent Lukács
készített Jeruzsálemben, és Szent Jakab
ajándékozta Barcelona első püspökének.
A mórok betörtek az országba, és ezért a
lakosok egy barlangban rejtették el a kegyszobrot, mely feledésbe merült.
880-ban a nyájat legeltető juhászok a
hegy sziklahasadékából különös ragyogó
fényt fedeztek fel, ami szombati napokon
megismétlődött. Végül az ausonai püspök
és hívei találták meg a barlang mélyén elrejtett kincset. A Szűzanyának szép tempFatimai kegyhely
lomot építve alakult ki a kegyhely, mely
évszázadok óta a katolikus vallás kultu- dicsőítettük égi Édesanyánkat. Megharális központja lett.
tódva énekeltük az Ave Maria köszöntő
Utunkat Avila felé vettük, mely város éneket.
Nagy Szent Teréz születésének, életének
Másnap - szentmise után - egész napos
és halálának helye. Ezt a várost évszá- program keretében a három látnok szülőzadokon keresztül arabok uralták, míg házát és sírját kerestük fel Aljustredben,
1099-ben VI. Alfonz, spanyol király kiűz- majd végigjártuk azt a keresztutat, amelyte őket. A várost újjáépíttette, majd vé- nek valamennyi stációját külföldre szadelmi falat építettek köré.
kadt magyarok bőkezű adakozásából építAvilában élt templomunk védőszentje, tetett fel Kondor Lajos atya, aki a fatimai
Nagy Szent Teréz, s a városfalakon kívül látnokok boldoggá avatását intézte, és 50
van az a kolostor, melyet Teréz építtetett évig élt Portugáliában.
és alapított.
A keresztút végén gyönyörű kápolnát
Továbbutazva elértük Salamancát, emeltek a magyarok adományaiból Szent
ezt a vidám, hangulatos spanyol várost. István király tiszteletére, melynek tetején
Másnap szentmise után gyönyörködtünk fehér márvány kereszten Jézus Urunk van,
a katedrálisban, a 700 éves egyetemben oldalán a két latorral. Az oltárnál magyar
és számos gótikus építészeti alkotásban.
zászló leng, és a templomot magyar szenTovábbindultunk, és a délutáni órák- tek képei díszítik. Ezen az estén még naban Fatimában voltunk. Már azon az es- gyobb örömmel mentünk a jelenés hetén felkerestük a jelenési kápolnát, ahol a lyére, hogy ismét részt vegyünk a körSzűzanya 1917. május 13-án három kis meneten.
pásztorgyereknek, Lúciának, Jácintának
A következő nap - a reggeli szentmiés Ferencnek megjelent. Részt vettünk a se után - a kirándulás napja volt. Megkörmenetben, a szentolvasó közös imád- néztük a világhírű batalhai katedrálist,
ságban, amelyen több ezer résztvevővel majd az acobacai ciszterci apátságot,
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amelyek az UNESCO védelme alatt állMegérkezve, sietve mentünk a jelenés
nak. Gyönyörködtünk az Atlanti-óceán- helyére. Igyekeztünk beállni a körmenetban, mely annyira hideg, hogy fürdésre be, és együtt imádkoztuk a rózsafűzért
alkalmatlan. Kirándultunk Nazaré-ba, az több ezren, különböző nyelven.
óceán partján fekvő halászfaluba.
Majd elindult a sokezres tömeg gyerMásnap Santiago de Compostela-ba tyás felvonulása a hatalmas téren. Ave,
utaztunk. A középkori város hatalmas ba- Ave, Ave Maria - énekeltük boldogan,
zilikájában őrzik eltemetve Szent Jakab megérezve azt a szeretetet, melyet 1858.
apostolt. Ez a hely Róma és a Szentföld február 11-én a kis Bernadett megtapaszután a keresztény világ legnagyobb za- talt a Szűzanya jelenési helyén, a Massarándokhelye, mert ide a világ minden tá- bielle-i barlang előtt. 18 alkalommal jejáról özönlenek a hívek.
lent meg itt égi Édesanyánk, megerősítve
Compostela város egy világhírű bazi- azt a dogmát, melyet anyaszentegyhálika, 46 templom és 114 torony városa. zunk 1854-ben elfogadott.
Középkori műemlékváros. Régen a baziAzóta eltelt 152 év, és a betegek tolólika kapuja előtt vásárolhatták meg a za- kocsin, hordágyakon ma is ezrével jönrándokok a Jakab-jelvényt, mely egy ezüst nek a gyógyító forráshoz, a Betegek Gyókagyló volt, és ezt a zarándokok a kalap- gyítójához, a Szűzanyához. Ezen a helyen
jukra tűzték. A kagyló védelemül szol- több ezer gyógyulás történik évről-évre,
gált a zarándokoknak, mert még a leg- de a lelki gyógyulásokat csak azok tudmegátalkodottabb fosztogatók is megkí- ják, akiknek lelki sebeit begyógyítja égi
mélték a Jakab sírjához igyekvőket. Ma is Anyánk.
itt végződik az El Camino-út.
Másnap reggel a jelenés barlang előtt
A következő nap reggelén a bazilika mondott szentmisét Balázs atya, melyet
kápolnájában misézett Balázs atya, és ez- az interneten az egész világ felé közveután tekintettük meg Szent Jakab sírját és títettek. A betegekért, a szenvedőkért, a
a monumentális bazilikát.
haldoklókért imádkoztunk. Ellátogattunk
Újra úton voltunk és a kétórás pihenő Bernadett szülőházához, szülei egykori
alatt megtekintettük Burgost. Sajnos, ke- malmához.
vés idő jutott arra, hogy valóban élvezni
Nem akartuk elhinni, amikor az autótudjuk a világhírű katedrálist és a műkin- busz már hazafelé vitt bennünket. A 13
cseket.
nap alatt sok barátság alakult ki a résztEstére érkeztünk Loyolába, Szent Ig- vevők között, a naponkénti közös rózsanác városába, aki megalapította a jezsuita fűzér elmondása, a reggeli és esti imák,
rendet.
a sok szép szentének és a közös élmények
Itt felkerestük Szent Ignác szülőhá- feledhetetlen emlékek maradtak mindnyázát, a betegszobát, és életének főbb ese- junk számára.
ményeit ábrázoló festményeket. A Szent
Köszönet a szervezőknek, Tóth AndIgnác szülőházának kápolnájában tartott rea idegenvezetőnek, Iváncsy Balázs atyászentmise után elindultunk utolsó állo- nak és a Kolombusz Toursnak.
máshelyünkre, Lourdes-ba.
Mizsei Sándorné
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Loyolai Szent Ignác szülővárosa

Loyolai Szent Ignác

az egyik lábát. Lábadozása alatt elhatározta, hogy életét
lelki megújulásának és tanulmányainak szenteli.
Egy középkori lakótorony köré épült a kolostor, amelyben először a Santa Casanak (Szent Háznak) nevezett cédrusfa-vázas épületet tekintettük meg. Ebben a XIV. századi épületben született, és a harcban szerzett sebesülése
után itt lábadozott Szent Ignác. A földszinten helyezték
el azt a két gyönyörű szobrot, amelyek a szentet mint
katonát és mint sebesültet ábrázolják.
A lépcsőfeljárót a szent életéből vett jelenetek díszítik. Az emeleten a cédrusfa mennyezetű szalonban helyezték el a családi emlékeket.
A második emeleten van az a szoba, ahol Szent Ignác
átélte vízióit. Itt látható halotti maszkja, és az egyik ujját
őrző ereklyetartó. A kápolnában engedélyt kaptunk szentmisét tartani.
A szentmise után a kolostor hatalmas barokk templomát csodáltuk meg. A kör alakú templom felett nyolc oszlop tartja az 56 m magas, 21 m átmérőjű kupolát. A márvánnyal, féldrágakövekkel díszített székesegyház pompás
ezüst főoltárán a szent ezüstből készült szobra látható.
Loyolai Szent Ignác 1534-ben alapította meg a Jézus
Társaságot. A Társaságot, a jezsuita rendet 1540-ben ismerte el III. Pál pápa. Szent Ignácot választották a rend
első generálisává, és 1556-ban bekövetkezett haláláig viselte ezt a tisztséget.
Ma csaknem húszezer jezsuita szerzetes él a világ
126 országában. A magyar jezsuita rendtartomány létszáma 102 fő. A jezsuita rend tagjai közül a katolikus egyház már 50-et szentté és 147-et boldoggá avatott.
A látogatás befejeztével elgondolkoztam azon, hogy
milyen hosszú utat tett meg Loyolai Szent Ignác, míg
az első hitélmények után felismerte, mit is kér tőle az
Isten.
Nagy kegyelem volt számunkra, hogy végigjárhattuk
és imádkozhattunk a szent házában, a lakótoronyban,
ahol élete első felét töltötte.

A Nyugati-Pireneusokon keresztül csodálatos,
nagy hegyek között vezetett az utunk Baszkföldre. A baszk nép eredete ismeretlen, nyelvük egyetlen
más nyelvhez sem hasonlítható.
Miután egy gyógyfürdőjéről híres kis üdülőhelyen megszálltunk, másnap, reggeli után Loyolába, Szent Ignác szülővárosába utaztunk.
A De Loyola nemesi
család emberemlékezet óta
Baszkföldön élt. A tizenkét testvér közül az 1491ben született Ignác volt a
legfiatalabb. Mint nemes
ifjú, dicső katonai jövőről álmodozott. 1521 pünkösdhétfőn azonban egy
Szentmiklóssyné, Viktória
ágyúgolyó szétroncsolta
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Újjászülettem Lourdesban

Lourdes - a jelenés barlangja

Végtelen hála tölti el a szívemet, hogy lennek bizonyultak. Sehogy nem tudtam
eljutottam másodszor is Lourdesba, ahol bejutni, pedig nagyon vágyódtam rá. Imád2007-ben már jártam. Talán hívás volt koztam erősen, kértem az égiek segítséez a mostani út, hiszen lelkiekben felké- gét, mígnem egy kéz a kapunál megraszülve érkeztem a Szűzanyához, ahol sok gadta a karomat, és leültetett egy kőpadkegyelemben volt részem, amit szeretnék ra. Alig kellett várnom, s hatodikként már
másokkal is megosztani.
a medencéhez kerültem.
• Az esti körmenet, ahol szeretett pléIgen! Ez a Gondviselés keze volt! Érezbánosunk rózsafűzért mondhatott, ami nem tem, amint a víz bűnös lelkemet tisztára
kis büszkeséggel töltött el, hogy magyar mossa, amiért a szívem hálatelt a mai navagyok.
pig is!
• Reggel, a jelenés barlangjánál a szentLehet, hogy e sorokat olvasva nem is
mise, amit az interneten is közvetítettek,
érződik
ki az a csoda, az a kegyelem, amis melynek keretén belül Balázs atya megáldotta jegygyűrűnket, és Isten előtt meg- ben a Szent Szűz és az Úr részesített engem.
újíthattuk 12 éves házassági fogadalmun- Ott kell lenni, át kell élni, meg kell tapasztalni mindezt, és akkor önkéntelenül tudakat.
• A keresztút, ahol a magyar nemzeti tosul a hívő lélekben Isten nagysága.
Istenem! Ami magot Lourdesban belobogó a lourdesi szélben lenghetett.
• És míly nagy kegyelem volt, hogy az lém ültettél, kérlek, tápláld áldásoddal és
kegyelmeddel, hiszen tudom, hogy megV. állomás jutott nekem!
• Régi, dédelgetett vágyam volt, hogy halni hívtál oda, hogy egy teljesen új életLourdesban bemerítkezhessek. Aki már re találhassak rá.
járt ott, tudja, hogy kora reggeltől százak
Áldott legyen Isten, és az Ő szent neve
és százak állnak a merítkezés bejáratnál. most és mindörökké. Amen.
Így volt ez most is. Többször beállBata Imre
tam a sorba, de próbálkozásaim sikerteegy újjászületett zarándok
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Lourdesi csoda
A szentévben - 2000. május 26 - 31- és egyensúlyérzéke is labilis volt, csak
ig - voltam Lourdesben azon a zarándok- segítséggel tudta magát vonszolni. Mint
laton, melynek lelki vezetője Takács kiderült, három éve történt a bénulása, és
Nándor székesfehérvári püspök úr volt. azóta fekvőbetegként teltek napjai.
Örömmel készültem az útra, mert a SzűBetegünk látszólag jól bírta az utat.
zanya iránti szeretet kisgyermekkorom Lourdesba érve órákig ült a jelenési barlang előtt. Elmélyedve az imádságban,
óta élt bennem.
Gyönyörű kirándulás lesz - mondo- látszott erős hite és bizodalma a Szűzagattam barátaimnak, s izgatott érdeklő- nya iránt. Csodálkoztam, hogy fekvőbedéssel gondoltam az új tájak és Francia- teg létére honnan van ereje ennyi időt
ország megismerésére. Tudtam, hogy sok fönt lenni.
A harmadik napon elérkezett a kereszélménnyel térek majd haza.
A Makrovilág Utazási Iroda szerve- tút, amelyre Józsi bácsit is elhozták. Az
zésében Budapesten szálltunk fel az első és a második állomást csöndesen bírautóbuszra, de egy utasra várakoznunk ta, de nagyokat nyögött a fájdalomtól.
Bennem részvét kezdett erőt venni.
kellett, aki végül megérkezett. A Máltai
Szeretetszolgálat mentője állt meg autó- Lemaradtam a csoporttól, közelükben mabuszunk mellett, és egy ötven év körüli radtam, hátha segítségükre lehetek. Volt
férfit emeltek ki a mentőből, majd hordá- nálam egy üveg víz, melyet a csodaforgyon vitték a busz ajtajához. A férfit föl- rásból hoztam. Erre szükség is volt, mert
emelték és elhelyezték az autóbusz hátsó Józsi bácsi a harmadik állomásnál roszülésén. A betegnek két kísérője volt: a fe- szul lett. Megitatták, és vizes zsebkendővel törölgették a tarkóját.
lesége és a keresztfia.
Aztán megindultunk. Én előttük men- Ez nem lehet igaz! Mit fogunk kezdeni ezzel a szegény nyomorék férfivel? tem tele aggodalommal, ők meg mögötMit keres itt az egészséges emberek tem. Az ötödik állomásnál újból rosszul
között? Kirándulni megyünk, ő meg - ha lett a beteg, de már nem volt elég a vizes
beteg - miért nem utazik repülővel? Le- borogatás, ezért előre szaladtam a doktorhet, hogy ki sem bírja ezt a hosszú utat - nőhöz, aki injekciót adott neki, s le akarta
gondoltam magamban. Tele voltam aggo- beszélni a további útról, de ő menni akart.
Többször hátranéztem, és a könnyedalommal, kétellyel és bosszankodtam.
Végre elindultunk. Gyönyörű tájakon immel küszködtem, mert két karját oldalutaztunk, és kétóránkénti pihenőkkel ér- ra, két lábát mereven hátra nyújtotta, s így
keztünk az első szálláshelyre.
húzták őt magukkal a keresztúton erős férJózsi bácsit - a beteget - ekkor vette le fiak. Arcán a fájdalom annyira látszott,
az autóbuszról a keresztfia egy férfi se- hogy lehetetlen volt benne nem felismergítségével. Bal karja és a lába béna volt, ni a „fájdalomférfit.”
__________________________________________________________________ 63

Többször hátranéztem és minden esetben a keresztjét hordozó Úr Jézust azonosítottam vele. Józsi bácsi
elhaló hangon csak ezt mondogatta:
- Ha az Úr Jézus vitte értem a keresztet, akkor én
is végigvonszolom magam ezen az úton. A hegy tetejéről könnyült az út, s így érkeztünk a 14. állomáshoz.
Másnap indultunk haza. Lourdesből kiérve egy
szupermarket előtt megállt az autóbusz, és mindenki
bement élelmet és vizet vásárolni a hazaútra, még
a sofőrök is. Csak én maradtam kint. Rám bízták az
autóbuszt és Józsi bácsit. Még láttam a szép várost,
fönt a magas várkastélyt, és lélekben már búcsúztam
a Szűzanyától. Józsi bácsiról pedig el is feledkeztem.
Pár perc telt el, amikor hirtelen megláttam őt az
autóbusz ajtajában, a felső lépcsőn, s az ijedségtől földbe gyökerezett a lábam. Oda akartam szaladni, mert
tudtam, ha kiesik a magasból, neki vége. Teljes erőm- a gyógyulás csodáját, amely
ből kiabáltam:
meghalad minden emberi
- Kapaszkodjon meg Józsi bácsi! De mire odaér- észt, ahol már csődöt montem, ő már a lépcsőről könnyű léptekkel lejött.
dott előtte minden orvosi tuEl lehet képzelni azt a katarzist, amely most kö- domány?
vetkezett. Ugyanis minden végtagja mozgott és most
A választ ma már tudom.
döbbent rá, hogy tulajdonképpen meggyógyult.
Előtte hosszú évekig jártam
Én meredten álltam, az ijedségtől és a meglepe- a betegekhez a kórházba. A
téstől nem bírtam megszólalni. Józsi bácsi letérdelt a Szűzanya így akarta megerőföldre, sírva köszönte meg a Szűzanyának a gyógyu- síteni aggodalmaskodó, gyönlását. Annyira erőt vett rajta a hála és a gyógyulás ge hitemet.
feletti öröm, hogy senkit nem vett észre maga körül,
Megtanított arra, hogy
még a feleségét sem. Miután felállították a földről, ima-életemen is változtassak.
átölelte őket és azt kiáltotta:
Tiszta szívvel ajánljam ma- Csoda, csoda történt, MEGGYÓGYULTAM!
gamat, betegeimet és bajba
Amikor újra elindult az autóbusz, mindenki csönd- jutott embertársaimat az Ő
ben maradt a döbbenettől és a hálától.
gondoskodó szeretetébe.
Budapestre érve egy fiatal férfi várta a nyomorék
Erős hittel és bizalommal
apát, de ő látványosan - két bőrönddel a kezében - kérjek, mert a tiszta és alázatos szívet a Jóisten nem
ment a fia felé, aki sírva kiáltotta: ÉDESAPÁM!
A történteken azóta számtalanszor elgondolkod- veti meg, és így Égi Édestam. Miért volt az, hogy csak én maradtam le a cso- anyánk közbenjárására nem
porttól? Én szembesültem azzal az erős hittel és alá- csak Lourdesben történhetzatossággal, ahogyan ez a beteg vonszolta a keresztjét. nek csodák, hanem mindenMiért törénhetett az, hogy pont rám bízták a bete- napi életünkben egyaránt.
get, én maradtam vele, és én láthattam meg először
Mizsei Sándorné
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Gyalog a kegyelemért

Áldás a Jordán vizével

kért, akiket a szívében a
Szűzanya elé tett, így végig tudott jönni az úton.
Balaton községben is
nagy kegyelemben részesültünk, mivel Fejes János
atya érkezésünk napján mutatott be szentmisét, és másnap reggel is áldással indított útra minket. Ami szintén nagy öröm volt számunkra, hogy János atya a
Jordán vizével áldott meg
bennünket.
Az út során voltak nehézségek is, de a jó Isten
kegyelme az is, hogy mindent letehettünk a Szűzanya elé. A megpróbáltatások is azt mutatják, hogy
jó, amit teszünk.
Bízom benne, hogy mi
jövőre ismét végigmegyünk
ezen az útvonalon, és talán
lesznek új vállalkozók, akik
csatlakoznak hozzánk.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné a Szűzanyának felajánlani a gyaloglás fáradalmait, aki így
szeretné papjainkat, egyházközségünket, szeretteit
a szívében az Úr elé tenni.

Augusztus 16-án ismét - immár 6. alkalommal útra keltünk gyalogosan Szentkútra.
Az elmúlt években már részletesen írtunk arról,
hogy milyen útvonalon és megpróbáltatások között
vitt az utunk. Most arról szeretnék beszámolni, hogy
milyen örömök és kegyelmek kísérték utunkat.
Idén is hatan gyalogoltunk, és nagy segítségünkre volt Kiss Dezső, aki a 30 kg-os hátizsákunkat kocsival vitte előre, és vacsorát készített a fáradt csapatnak.
Idén, első alkalommal csatlakozott hozzánk, az
egri Bányainé Ipacs Zsuzsi, ACR (Krisztus Király
Szolgálóleányi Közösség) nővér.
Zsuzsi már az első kilométerek után megrántotta a térdét, de megkapta azt a kegyelmet, hogy türelemmel viselje a fájdalmat, felajánlva azt mindazoTeca
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Szentkúti zarándoklat
Egyházközségünkben már hagyománnyá vált, hogy Nagyboldogaszszony ünnepét a hívők egy része Szentkúton ünnepli meg. Egy lelkes – önmagában és főleg Istenben bízó – csapat gyalog teszi meg az utat Kazincbarcika és Szentkút között, a többség
viszont busszal zarándokol e nemzeti
kegyhelyre.
Az idén is így történt. 50 – lelkileg tisztulni vágyó – zarándok szállt
fel reggel 6 órakor a buszra, és indult
a Magyarok Nagyasszonya ünnepére.
Az indulás után Krokaveczné Marika a reggeli ima elmodásával kezdte az egész útra – annak szinte minden percére – gyönyörűen megtervezett imafolyamot.

Már voltam néhány zarándokúton
– belföldön és külföldön egyaránt –,
de bátran mondhatom, hogy ilyen, szinte mindenkit személyes imára kérő
és ösztönző zarándoklatnak még nem
voltam részese.
Az imák és énekek által igyekeztünk lelkünket a Nagyboldogasszony
kötényébe emelni. Megható volt látni
és hallani, ahogy az imamondásra felkért zarándoktestvérek boldog izgalommal vették kezükbe a mikrofont,
és hangosan imádkoztak ennyi ember
előtt, amit eddig még soha nem tettek.
A kegyhelyre való érkezés után
gyalogolnunk kellett egy darabon, mert
a buszáradat miatt a bazilikától távol
állhattunk meg.

Zarándokaink Szentkúton
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Külön öröm volt cursillós társainkkal – gyalogos zarándokokkal – találkozni, akik még dagadt, fájós lábbal
is üdvözlésünkre elénk siettek.
Énekelve vonultunk közösen a bazilika elé, ahol egy ferences szerzetes
fogadott és megáldott minket.
Az énekeket Komár Mártika kezdte, és mi teljes szívvel csatlakoztunk
hozzá, ezzel is még szebbé téve az
egész napi imafolyamot.
Azt mondják, aki szépen énekel,
az kétszeresen imádkozik. Bízom benne, hogy a mi szívből jövő énekeink
is az egekbe szálltak.
A szentkúti zarándoklatunk egy keresztúttal kezdődött, majd a 11 órai
püspöki szentmisén vettünk részt.
Beer Miklós püspök atya celebrálta e
szentmisét, középpontba állítva beszédében Máriát, az ő engedelmességét és világformáló igenjét.
Szólt még a hozzánk – magyarokhoz – fűződő elszakíthatatlan kapcsolatáról is, és arról, hogy Szent István
a Szűzanya oltalmába ajánlotta népét
és a szent koronát.
Áhítatos lélekkel készültünk a körmenetre, de ez elmaradt, mert a szentmise végére jókora zápor zúdult ránk,
mintegy jelként, hogy megtisztíttattunk!
Jó lenne, ha életünk minden napja
így telne el, közel Jézushoz! Ehhez
mindig kell Mária, aki pártfogója min-

den magyar gyermekének, és kell egy
mai Mária is, aki képes megszervezni és tartalmasan imával kitölteni 50
résztvevő egész napos zarándokútját.
Istennek legyen hála, és köszönet Krokaveszné Marikának, a Rózsafüzér társulat vezetőjének.
Farkas Gábor

Efezus
Urunk hűsége megnyilatkozott:
nem feledte az igenlő “legyent”,
a Szent Szüzet, a Krisztus-mutatót,
Efezusból fogadta be a Menny.
Ide zarándokolt a Szentatya.
Íme, a megdicsőült Szűz helye:
bár szűk, mint názáreti otthona,
kezdet s teljesség egyként tölti be.
Darabos kövek boltívek alatt,
a szolgáló szeretet tündököl,
a hajdani efezusi zsinat
fáklyáiban itt lobban az öröm.
A Lélek sugallta: Istenanya,
s korunkban is szólt: mennybevétetett;
így felmagasztosult alázata...
Urunk, ki kétlené hűségedet?
Szabó Géza
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Az ACR „Krisztus Király Szolgálóleányai Közösség“ találkozója Ausztriában
Augusztus 16-án kelt útra közösségünk Lengyel Gyula atya vezetésével,
hogy ebben az évben is részt vegyünk
az ötnapos képzési héten. Nagy segítségünkre volt Fenyvesi Dezső, aki biztosította a kisbuszt és a sofőrt - Tamás
fia személyében - ezzel megoldva a
magyar nővérek utazási problémáját.
A helyszín most is az ausztriai
Vöcklabruckban a ferences nővérek tulajdonában lévő St. Klára lelkigyakorlatos ház volt.
A hosszú út fáradalmait gyorsan
feledtette velünk az osztrák nővérekkel való örömteli találkozás. Legtöbbükkel már ismerősként üdvözöltük
egymást.
Érkezés után elhelyezkedtünk a szobákban, majd közösen szentmisén vettünk részt, melyet Gyula atya német
nyelven mutatott be.
A finom vacsora után összejöttünk,
és megbeszéltük a technikai dolgokat.
Ekkor átadtuk a nővéreknek szerény
ajándékainkat, 1-1 jelvényt, amin a közösség logója található, és mindenki kapott egy kitűzhető névtáblát, ami megkönnyítette egymás megszólítását.
Az idei képzési hét anyaga a négy
evangélium megbeszélése és átelmélkedése volt. Ehhez nagy segítséget
nyújtottak az előadók, osztrák nővé-

reinknek német nyelven, míg nekünk
Gyula atya magyarul tartotta az előadásokat. Nagyon sok újat tudtunk meg
az evangéliumokról, megismerve azok
szerkezetét, szereplőit, teológiai mondanivalóját.
Minden este szentségimádással fejeztük be a napi közös programot. Ezután még lehetőségünk volt az alagsorban található úszómedencében és infraszaunában testünk felfrissítésére is.
A hatalmas és gyönyörű kertben
békésen sétálgattunk, megcsodálva a madárház különleges papagájait és a tavacska aranyhalait.
A hét záróeseményeként egész napos kiránduláson vehettünk részt Mattsee-ben. A helyi plébánostól megtudtuk, hogy a városnak magyar vonatkozása is van. A nyilas uralom idején itt
rejtették el a magyar koronázási ékszereket.
Már hagyomány a pénteki búcsúest, ami mindig vidám hangulatban
telik el. Mi most egy rövid, humoros
történettel készültünk, amit német nyelven adtunk elő, nagy sikerrel.
Szombat reggel fájó szívvel vettünk búcsút egymástól, remélve, hogy
jövő nyáron ismét találkozhatunk.

Babik Katalin
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Az élet egy zarándokút

Idén harmadik alkalommal tettem meg ségemben, megpróbáltatásomban megsea Szent Jakab apostolhoz vezető zarán- gített, s az Ő erejével sikerült minden fájdokutat az El Caminot Santiago de Com- dalmat legyőzni. Annyira kézzelfogható
postelába. Első ízben 2006-ban, majd 2007- volt Isten szeretete, jelenléte utamon, hogy
ben zarándokoltam oda gyalogosan.
elhatároztam, a szent évben újra útra kelek.
2006-ban Franciaországból indultam,
Itthonról ezzel az Igével indultam:
közel 800 km-t gyalogolva, 2007-ben Le- “Az Úr vezet majd szüntelen, kopár fölonból Santiago de Compostelába, majd dön is jól tart téged. Olyan leszel, mint
Muxián keresztül Fisterrába, az Atlanti- a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.”
óceán partjáig, 420 km-t megtéve.
(Ézsaiás 58,11)
Mindkétszer megtapasztalhattam Isten
Ebben az évben nem közvetlenül, haélő jelenlétét, ahogy teljesen ráhagyat- nem közvetve jutottam el a Szent Jakab
kozva jártam az utamat. Minden nehéz- zarándokútra.
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vízhiánnyal küszködtem.
O Cebreireben egyetlen zarándokszállás van csak. Sorba álltam én is - még
kora délután - de nemsokára kiderült,
hogy ott is megtelt minden.
Sajnos az a gyakorlat, hogy egyre
több túrista vesz részt az úton - a zarándokok mellett - minden csomag nélkül amit taxival vitetnek -, s csak arra koncentrálnak, hogy legyen helyük a zarándokszállásokon. Így elfoglalják azok
helyét, akik terhüket cipelve, lassabban
2010. július 4-én indultunk Kazinc- haladva, később érkeznek a szállásokra.
O Cebreireben kint aludtam a templom
barcikáról egy zarándokkörútra, s nagy
kegyelem volt számomra, hogy a gyalo- bejáratánál a köveken hét zarándoktárgutam előtt Olaszország, Spanyolország, sammal együtt, de boldog vagyok, hogy
Portugália, Franciaország kegyhelyei után annak a templomnak a bejáratánál töltkegyelmekben gazdagodva kelhettem hettem az éjszakát, ahol 1300 zord telén
az Oltáriszentség csodája történt, amikor
utamra.
2010. július 16-án a csoporttól elbú- is az ostya és a bor mindenki szeme látcsúzva, ottmaradtam Lourdesban, ahol tára Krisztus testévé és vérévé változott.
Az utamon végig ágy nélkül, a földön
emlékezetes szép napot tölthettem a Szűzanya oltalmában. Sikerült a gyógyító for- fekve aludtam át az éjszakákat, s hideg
rás vizében elmerülnöm, s így szinte új- vízben fürödtem, ami elég nagy próbatéjászületve, a Szűzanyával indultam utamra. tel volt számomra. De örömmel vállaltam
Lourdesból Ponferradába vonattal ér- minden áldozatot, a magammal hozott
keztem, háromszori átszállással. A harma- sok-sok imaszándékért.
dik átszállást átaludtam, így volt egy kis
Ebben az évben nagyon sok ilyen szánbonyodalom, de minden megoldódott.
dékot vittem a szívemben:
Ponferradából busszal mentem Villa• elsősorban a papokért, a szerzetesefrancaba, ami gyalogutam kiinduló állo- kért ajánlottam fel az utamat, s annak
mása volt. Ott csak olyan zarándokszállást minden nehézségét, szenvedését
találtam, ahol a betonra megágyazva tölt• minden keresztény emberért is, azohettem az éjszakát, de ennek is nagyon kért, akiket hitük miatt üldöznek
örültem.
• a világ ifjúságáért, a bűnösök megHajnali négy óra után indultam útnak, téréséért, Magyarország újjászületéséért
s a két napra tervezett szakaszt sikerült
• az árvízkárosultakért, a cursillosok
egy nap alatt megtennem. A napi utam nagy családjáért, a Karitász minden tagvége felé közeledve a rekkenő hőségben jáért, a Rózsafüzér társulatért
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• minden imaközösségért, egyházköz- ünnepi szentmisén, Szent Jakab napján.
ségért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért
Nem lehet szavakba önteni, amit ott
• a világbékéért, minden ember meg- átéltem. Felejthetetlen marad számomra
téréséért, szabadulásáért
az a több ezer ember, akikkel együtt
• minden ismerősömért, s családtag- ünnepelhettem kint az utcákon, az utcai
jaiért
zenészek s táncosok között.
• minden ellenségemért, testi-lelki
Szent Jakab apostol sírja elé két-hágyógyulásukért
rom órás várakozás után jutottam, s tér• családom tagjaiért, megtérésükért, depelve köszöntem meg segítségét, amihogy Isten akarata teljesedjék be életükben. vel megajándékozott utamon.
A szállások, ahol elhelyeztek bennün26-án busszal mentem Fisterrába, de
ket, többnyire tornacsarnokok voltak, mielőtt a buszra felszálltam volna, elesahol még konnektort sem találtunk, így tem a pályaudvaron, s eltörtem az orronem tudtam feltölteni sem a telefonomat, mat. Így utaztam Fisterrába, s kórházba
sem a fényképezőgépem elemeit, aminek mentem, ahonnan továbbküldtek Cee
következtében nem mindig tudtam fény- városába, s ott megműtöttek. Ebben a
képeket készíteni.
nagy fájdalmamban éreztem legközelebb
Nehézségbe ütközött még az élelem a lelkemet Jézus nagy szeretetéhez.
beszerzése is, mert mire elértem a szálA műtét után legfőbb vágyam az volt,
láshelyemet, már nem találtam boltot hogy találjak egy templomot, ahol szentnyitva. Öt napig szinte maradékokat et- misén vehessek részt. Boldog voltam,
tem, s csütörtök volt az első nap, amikor hogy ezt megtehettem.
jóllakhattam. Ez volt az én “torkos csüMég egy napot töltöttem Fisterrában, s
törtököm” - gondoltam.
este gyönyörködhettem a naplementében,
Nagyon sok vizet ittam, 3-4 litert na- amely beragyogta az óceán víztükrét.
ponta, s ez éltetett, és az Égiek kísérete,
28-án visszautaztam Santiagóba, majd
akik lelkierővel ajándékoztak meg végig három nap múlva - búcsút intve a városaz úton. Nélkülük egy lépést sem tudtam nak - indultam haza, hogy folytassam az
volna tenni. Ők adták az erőt utam min- élet zarándokútját, ami számomra idehaden nehézségéhez, megpróbáltatásához.
za nehezebb, de ha visszagondolok az átSantiagóba július 23-án érkeztem - élt megpróbáltatásokra, minden rögtön
pénteken, három órakor - könnyeimmel könnyűvé válik.
küszködve, s nagy-nagy szeretetet érezAz élet valóban egy zarándokút, hatem szívemben, hálát adva mennyei ladva az Égi haza felé, vállalva minden
Atyám minden jóságáért.
nehézséget, keresztjeinket, amit ha örömSantiagóban három felejthetetlen na- mel fogadunk, elveszítik súlyukat, s cipot töltöttem. Amire annyira vágytam, pelésük javunkat szolgálja.
megajándékozott a Jóisten azzal, hogy
részt vehettem július 25-én, vasárnap az
Farkas Katalin
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Ismeretlen ismerősök
Sokak számára még a Szent Teréz templomból lehet ismerős egy szakállas fiatalember, aki a kórus alatt,
a hátsó székek egyikén foglal helyet - nagy szerényen.
Én a cursillos közösségben kerültem hozzá közelebb, itt ismertem meg mély elkötelezettségét Isten
iránt. Azután a Karitász csoportnak lett tevékeny tagja, akire máig számíthatunk.
Az elmúlt évben felvállalta a Szent Teréz templom
kertjének rendben tartását, és 2009-ben képviselőtestületi tagként mindkét templom gondnoka lett.
Ő Barna István, akit szeretnék megismertetni a
Harangszó olvasóival.

Barna István

Újból rátaláltam Istenre
• István, beszélj arról, hogy hol születtél és milyen kapcsolata volt a családodnak a hittel?

templomban, ahová olyan szívesen jártam, mint haza. A család Mária szerető
volt, így - mivel édesanyám is az volt én is az lettem.

1947-ben Miskolcon láttam meg a
• A Cursilló mozgalom elkötelezett
napvilágot. Érdekes dolog ez számomtagja lettél. Hogyan kerültél oda, és mira, mert szüleim Kácson laktak. Mivel
lyen változást hozott ez az életedben?
sokan voltunk testvérek - szám szerint
Említettem, hogy mindennapos mi8-an - minden fillérre szüksége volt a
családnak. Édesanyám éppen Miskolcon nistráns voltam, tehát templomba járvolt dolgozni, és én már nem tudtam tam egészen addig, amíg a szülői házat
el nem hagytam. Sajnos, az akkori idők
tovább várni, így ott születtem meg.
Hála Istennek, egy Isten iránt na- szele - a 60-as években - engem is
gyon elkötelezett családban nőhettem magával ragadott, amikor elkerültem az
fel. Mindennapos ministráns voltam a ipari iskolába, Miskolcra.
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Sokáig kellett várni, mire Isten hívó
szavát újból meghallottam. Ez a 90-es
évek elején volt.
Hosszú lenne elmondani, hogyan szólított meg az Úr, de elkezdtem templomba járni, és ott találkoztam a Farkas
házaspárral, akik egy csodálatos hétvégére invitáltak, ahol személyesen, tapintható módon találkoztam a feltétel
nélkül szerető Krisztussal.
Ez a hétvége teljesen elkötelezett
Krisztus mellett. Megváltozott addigi
életem, rendezte az egész család kapcsolatát Istennel.

mellett, akkor megfogalmazódott bennem, hogy a helyi egyházközségért is
még többet kell tennem.
A különböző közösségekben, azok
munkáiban - mint a Cursilló, a Karitász,
a Rózsafüzér, a Verbita közösség - aktív
szerepet vállalva, Balázs atya megkérdezte, testületi tagként akarok-e tovább
munkálkodni? Igent mondtam, amit a
kedves hívő testvéreim is támogattak.
Nem szeretek látványosan tevékenykedni, inkább a háttérben, csendesen szorgoskodni. Nagy kihívás ez, rengeteg munka, de Isten segítségével úgy
• Mi késztetett arra, hogy felvállald érzem, meg tudok felelni ennek a feladatnak.
a templomkerti munkálatokat?
• A templomgondnoki teendők miMivel elmentem nyugdíjba, és semlyen plusz munkát jelentenek számodra?
miféle hasznos elfoglaltságom nem
Nehéz erre röviden válaszolni, mert
volt, úgy döntöttem, hogy segítek a „kisez
a
feladat egész embert kíván. Gyötemplom” rendben tartásában. Úgy gonnyörű,
felemelő érzés mindig Isten háza
doltam, ha a külső szépen néz ki, akkor
közelében
lenni, de elmondhatom, ha
sokan kíváncsiak lesznek a belsejére is.
az
ember
Istennek
tetszően akarja csiNagyon szeretem a kertet, a szanálni,
ez
24
órás
feladat.
A Harangszó
badságot, és találtam a Cursillón belül
újság
fele
is
kevés
lenne,
ha
ezt bővebolyan társakat - Mihaleczkuné Etelka
ben
akarnám
kifejteni.
és Bata Imre személyében -, akik segítÖrülök, hogy a Szentlélek mindig
ségemre vannak.
velem van, beosztja az időmet, és ren• Az elmúlt évek során ott voltál min- del mellém segítőtársakat is. Úgy gonden egyházi megmozduláson, ünnepen dolom, hogy az egyház ügye mellett
segítőként, a nyári napközi, az ifjúsági még több elkötelezett emberre lenne
tábor, a Karitász megmozdulások ese- szükség, mert senkitől nem várhatunk
ményein. 2009-ben beválasztottak a kép- segítséget.
viselő-testületbe. Mit jelent ez számodra?
Ezúton is hívok és várok mindenkit,
Én olyan ember vagyok, aki nagyon akik a templom és környékének szebszeret segíteni, a közért dolgozni. Te- bé, vonzóbbá tételében segítségemre
hát, amikor elköteleztem magam Isten tudnának lenni.
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• Mesélj kicsit a családodról!
Ahogy említettem, nem igazán voltam Istennek elkötelezett gyermeke nagyon sokáig. De hála az én drága jó
édesanyámnak, mert ő imádkozta ki,
hogy újra nyitott legyek Isten hívószavára.
Újból rátaláltam Istenre, s a családomban is megoldódtak az addigi Isten
nélküli dolgok. Rendeztük kapcsolatukat Istennel azáltal, hogy gyermekem
és a közben megszületett unokáink is
megkeresztelkedtek és bérmálkoztak.
A feleségemmel 31 év házasság után
2000-ben szentségi házasságot kötöttünk.
Ő egy angyali teremtés, hiszen a sok
templom körüli feladat ellátása miatt

az itthoni munka háttérbe szorul, amit
minden zokszó nélkül elfogad, sőt,
mindenben támogat, bíztat. Ezáltal erőt
ad, hogy mindig meg tudjak felelni az
aznapi kihívásoknak.
Mondhatom, hogy boldog család vagyunk, és merjük magunkat egyre jobban a gondviselő Isten gondoskodására
bízni.
• Köszönöm a beszélgetést. Mi, hívek, köszönjük, amit az egyházért teszel,
s imádkozunk érted is, hogy a Mindenható erőt, egészséget adjon neked, hogy
sokáig tudjad Őt szolgálni lelki és fizikai értelemben is.
Govka

Morzsák
Istent elhagyni annyi, mint meghalni. Hozzá visszatérni annyi, mint újjászületni. Benne lakozni annyi, mint élni.
Ha egy vak kiáll a fényre, érik ugyan a nap sugarai, de a fény az ő számára nem létezik. Akinek nincs Istene, szívében vak. Mit tehet tehát? Tisztítsa meg szívét, hogy meglássa Istent. /Szent Ágoston/
Tiszta szívvel élni: ez a legnagyobb bölcsesség, amit bölcsek kigondoltak,
a még bölcsebbek pedig meg is tettek. /Fr. Hölderlin/
Az ima útján sok mindent megértünk. Ha abbahagyjuk az imát, értésünk
is csökken.
Ha elkezdünk gondolkodni az élet titkán, leginkább azon lepődünk meg,
hogy egyáltalán élünk.
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Köszönjük Zsuzsa, köszönjük István!
Amikor 2007-ben felépült a Szent
Család templom, nagy kérdés volt,
hogy ki látja el a sekrestyési feladatokat.
Az épület gyönyörű és hatalmas,
így nem kis felelősség volt a templom liturgikus és sekrestyési feladatainak ellátása, a takarítás, az adminisztrációs tevékenység. A Szomolya házaspár vállalta fel akkor e szerteágazó
munkát sokunk örömére.
Mivel újonnan épült a templom,
a plébános vezetésével ki kellett alakítani a működési rendet: mettől meddig legyen nyitva a templom és a kolumbárium, össze kellett állítani az
ünnepek, az összejövetelek rendjét.
Ezt a Szomolya házaspár remekül
teljesítette. Zsuzsa igazi háziasszonyi
szemmel, szépérzékkel, gondosságA Szomolya házaspár
gal rendezgette, szépítette Isten házát
a gyönyörűen vasalt oltárterítőktől a mukra heteken keresztül (természetesen a
virágkompozíciókig.
többlettakarítással), hogy csak egyet említIstván a jó gazda gondosságával sek a sokféle megbízatásból.
végezte a templomon belüli és kívü2010. augusztus 31-én véget ért ez a
li feladatokat a takarítástól a karban- szép, de nagyon fárasztó szolgálat. Mi, hítartásig.
vek, megköszönjük áldozatos szolgálatukat.
Nagy ünnepeken teljes napokat ál- Nagyon fognak hiányozni nekünk.
doztak az előkészületekre. Ezekből kiKérjük Istent, áldja meg őket azért, hogy
emelkedett a karácsonyi ünnepek idő- a legnehezebb kezdeti időszakban és mindszaka, amikor is a város összes isko- végig példásan helytálltak. Tették ezt alálája itt tartotta az iskolai karácsonyi zattal, az Úr iránti őszinte szeretetből.
Köszönjük Zsuzsa, köszönjük István!
rendezvényt. Reggel 5 órától - a roratétól - este 5-ig tartott a szolgálat száBegov Ferencné
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Gyerekeknek
Nagy örömmel készítettem el ezeket a rejtvényeket, mert személyes
kötődésem is van az idén Avilai Nagy Szent Terézhez. Zarándokúton vettem
részt Fatimában, és közben ellátogattunk Avilába is, hogy a mi nagy Szentünk
szülővárosát megcsodáljuk.
Gyönyörű várost láttunk, megnéztük a kolostort, ahol élt, s a templomot.
Láttuk egy üvegbúra alatt épen maradt szívét és karját is.
Hogy hol és mit tett Szent Teréz, arról feladványt készítettem. Ha szívesen
böngészitek a Szentek élete c. könyvet, akkor segítséget is kaphattok a megoldáshoz.

1.

2.

3.

Milyen származású volt Avilai Nagy Szent Teréz?

4.

Hány éves koráig élt
„lelki szárasságban”?

a) francia

c) olasz

a) 18

c) 25

b) spanyol

d) portugál

b) 20

d) 28

épített Szent
5. Mit
Teréz először?

Hány éves korában lett apáca?

a) 18

c) 25

b) 20

d) 28

a) iskolát
b) kórházat
c) templomot
d) kolostort

Melyik rendbe lépett be?

a) karmelita
b) vizitációs
c) domonkos
d) jezsuita

6.

Rendjének megreformált ágát
hogyan nevezték?

a) papucsos

c) sarutlan

b) sarus

d) cipős
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7.

9.

Milyen hangszeren dicsérte az
Istent?

a) 1622

c) 1645

a) dob

b) 1640

d) 1646

Mikor avatták szentté?

b) gitár
c) trambulin

10.

d) orgona

8.

Mikor halt meg
Szent Teréz?

a) 1526

Hol őrzik az épen maradt
szívét és karját?

a) Alba de Torres

c) Montserrat

b) Burgos

d) Loyola

Mikor ünnepeljük égi születésnapját?

b) 1582

11.

c) 1587

a) szeptember 27.

c) október 14.

d) 1598

b) október 4.

d) október 15.

Kedves Gyerekek!
A megfejtéseket beküldhetitek e-mail címen:
rkkazincbarcika@freemail.hu
vagy petroka2@citromail.hu,
és levélben: Római Katolikus Plébánia 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 35,
de leadhatjátok a sekrestyékben is.
Aranka néni
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„A cserkészgyerek sose kesereg, felveszi a hátizsákját, s táborozni megy!”

Cserkésztábor
Főhősünk egy olyan
magyar gróf volt, aki bejárta szinte az egész világot, de az álma az volt,
hogy Madagaszkáron egy
olyan telepet hozzon létre,
ami a testvériességen és az
igazságosságon alapszik.
Ez majdnem sikerült
is neki, a bennszülöttek úgy
megszerették, hogy királyukká választották, bár a
gróf elesett a franciák elleni ütközetben a túlerővel szemben.
Így aztán mi azt játszottuk, hogy madagaszkári telepesek vagyunk Benyovszky vezetésével, és
Cserkészcsapatunk
a következő napokban réAz újjáalakult 165. sz. Jókai Mór Cserkészcsapat ez szesei lehettünk, hogyan
év júliusában mára X. táborához érkezett. Táborunk jutott a gróf Mária Teré2001-től minden nyáron volt, többnyire különböző zia udvarából Kamcsathelyeken, (Mária-forrás, Potácsháza, Galvács, Páli- kán keresztül a szigetre.
hálás /Zirc/, Mogyoróska, Kurta-bérc) mindig változó A grófot az öcsém, Gyutörténelmi korokat, történelmi személyek életét felele- lus személyesítette meg,
venítve.
de mindenkinek megvolt
Idén Dédestapolcsányban töltöttünk kilenc napot. a maga szerepe.
Ott, ahol a hittantábor is évente megrendezésre kerül.
Július 8-án egy egész
Gróf Benyovszky Móric élete volt a keretmesénk, csapat - pontosan 25 lelami azt jelenti, a tábori programok az ő történeteire kes felderítő - érkezett „Maépültek.
dagaszkár szigetére”, ahol
__________________________________________________________________
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a gróf úr azonnal kitűzte a francia lobo- erre is készülünk.
gót, mivelhogy ekkor még a francia kiA tábornak egy másik elmaradhatatrály - XV. Lajos - szolgálatában álltunk. lan része: a délutáni programok és a vaElkezdődött a tábor…
csorát követő tábortűz, amit minden este
Voltak közöttünk régebbi cserkészek, megtartunk énekkel, játékkal, jelenetekkel.
Én nagyon szeretem a tábortüzeket,
de rendhagyó módon most olyan újoncokkal bővült a tábor, akik még nem voltak egész különös hangulatuk van. Ez évben
cserkésztáborban. Remélem, nekik is tet- minden tábortűz előtt egy-egy jeles kölszett ez a hely, és továbbra is velünk ma- tőnk versét szavalták el cserkészeink, vendégeink, így sorra kerültek Sík Sándor, Reradnak majd.
Ami még szokatlan volt számunkra, ményik Sándor, Ady Endre, József Attila,
hogy itt volt házunk, rendes zuhanyzóval Wass Albert, Tompa Mihály, Petőfi Sándor,
és konyhával, ami egy cserkésztáborban Radnóti Miklós és Mécs László versei.
luxusnak számít, de ez itt most eléggé
A tűz után zászlólevonással, imával,
megkönnyítette életünket.
lelkiismeret-vizsgálattal, esti himnusszal
A házban ágyak is voltak, de mi eze- fejezzük be a napot, bár bőven akadnak
ket természetesen már nem vettük igény- éjszakai programok is.
Hogy ez így mind működhessen, eleinbe. Cserkésztábor ugyanis nincsen sátorozás nélkül, így elsőként sátrat vertünk, és te építkeznünk kell: táborkereszt, zászlómég a legkisebbek is ott aludtak. Sátoroz- rúd, tábortűzhely, mosogató, lépcső, és
ni jó… Ezt csak az tudja, aki már próbálta. egyéb szükséges építmények (volt mikor
Az első napok nagyrészt építkezéssel egy egész hajót építettünk kalóz táborunk
teltek, de egy cserkésztábor szokott napi- alkalmával) mind-mind az első napokrendje szerint. Minden reggel dalos éb- ban elkészültek.
Persze itt is mindenkinek megvan a
resztővel, reggeli tornával, imával, szentírási részlettel (ez alkalommal Jézus pél- maga feladata. Nem a kicsik ássák a lépdabeszédeiből), napi lelki célkitűzéssel csőt és nem a lányok vágnak fát, de azért
és zászlófelvonással indult, s aztán jött senki sem unatkozik. A táborparancsnok
a reggeli.
előre megálmodja és megszervez minA változatos délelőtti programok után dent - bevonva ebbe a vezetőket is - s a
volt az ebéd, a kétórás csendespihenő, majd tábor ennek közös megvalósítása.
az őrsi idő. Ez nagyon fontos, ugyanis a
Az őrsi élet a táborban több szinten
cserkészet őrsi keretek között működik, zajlik, pl.: egy őrs mindig a főzésben és az
étkezéseknél segít, egy őrs vigyáz a tisztafiú és lány őrsökben.
Nálunk a táborban minden őrs tábori ságra, egy kigondolja a reggeli és az esti
nevet, tábori csatakiáltást és tábori indu- imát, egy pedig megrakja a tábortüzet. A
lót talál ki magának, és minden tábortűz- szerepek aztán mindennap cserélődnek.
A tábori étkekre panasz nem lehetett,
nél előad egy jelenetet a meghatározott
témában. Az őrsi időkben többek között minden várakozást felülmúltak, s étren__________________________________________________________________ 79

dünkbe még a fánk is bekerült, amit utóA tábor elején és végén egy-egy lelki
lag is köszönünk Rádai Bálintné Annus- program volt takarodó után a templomka néninek.
ban, amelyek a cserkész törvények köré
A programjaink különösen jók voltak. épültek. Imádkoztunk, énekeltünk, és
Több kézművesség volt: karkötőt fűztünk, hallhattunk egy tanulságos mesét.
pénztárcát varrtunk, gyertyát festettünk,
Ezért volt jó, hogy olyan közel volt
spanyol dobozt hajtogattunk, címereket hozzánk a templom, mert így ott gyakran
terveztünk, tanultunk új dalokat, és éne- tudtunk különböző programokat tartani.
Vasárnap itt volt a szentmise, amit Jákeltük a régieket: cserkészdalokat, népnos atya tartott, de az első este lelki
dalokat és egyházi énekeket.
Játszottunk mindenféle játékokat, a programján törvényeinkről is itt beszélkörjátékoktól, népi játékoktól a szám-, és gettünk.
színháborúig. Voltak sorversenyek, röpLipcsák János atya a tábor második
labda, kereskedős játék, bizalomjátékok, éjszakáján szentségimádást is tartott a tásakk szimultán Benyovszky módra, Kim- bor lakói számára, ami nagyon felemelő
játék, ízlelős vetélkedő, „flakonos vízi csa- volt.
ta” és méta, ami tulajdonképpen egy olyan
A legemlékezetesebb lelki program
játék, amit csak úgy hívunk: „a magyar talán a „vakok miséje” volt, amire nagyon
szívesen emlékszem vissza. Egyik délbaseball”.
Amire egész biztosan mindenki emlé- után kiültünk a templom elé, és mindenkezni fog, az a pókfoci volt. Vizes-szap- kinek bekötötték a szemét. Egy magnón
panos nejlonon pókfocizni meglehetősen szép zene szólt, mi pedig csendben ülmókás dolog, főleg a nagy nyári meleg- tünk, bekötött szemmel és csak hallgatben. Néhány játék az egész táboron át tar- tuk. Először azt hittem, hogy ennyi lesz
tott, így a tábori posta, az angyalkázás, és az egész, és örültem neki, mert olyan jó
a „kapd el a tolvajt!”.
és békés volt ott ülni.
A jelenlévők mindenféle hasznos dolEgyszerre csak valaki megfogta a kegokat is tanulhattak ebben a táborban. zem, bevezetett a templomba, és levette
Hallhattak térképészetről, szerszámis- a szememről a kendőt. Odabent külön út
meretről, morze-ABC-ről, elsősegélyről, volt a lányoknak és a fiúknak, az út vémegtanulhattak tüzet rakni, csomózni, óra gén pedig egy szöveg, amit Ádám János
segítségével égtájakat keresni. Megismer- atya írt.
ték a sípjeleket, útjeleket, rovásírást, és
Ő egy jezsuita atya volt, aki ezt a
mindezt úgy, hogy lehetőleg mégse érez- vakok miséjét kitalálta, és nemrég távozék magukat az iskolában.
zott el közülünk. Csapatunkból többen beAkadt néhány éjszakai programunk is. jártak hozzá a jezsuita gimnáziumba, és
A nagyobbak egyik éjjel a Lázbérci-tóhoz néhányan ott is tanulnak.
ruccantak le, ahol éjszakai morset gyakoMiután sorait elolvastuk, kérésének
megfelelően imádkoztunk, és kimentünk.
roltunk.
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Nekünk is a templomba kellett vinnünk valakit, aki még
ott ült. Utána olyan jó érzés
volt, ez volt a tábor egyik legjobb része.
Ezt a programot a táborparancsnokunk olyan csöndben készítette elő, hogy senki sem tudott róla előre.
Ezenkívül is sok programunk volt még. Volt éjszakai meseerdő, ahol éjjel különböző mesés állomásokon
lehetett végighaladni. Ezek
szintén Benyovszky Móriczhoz kapcsolódtak.
A közös tánc
Találkozhattunk jósnővel, szibériai medvével, szo- rezni, vagy éppen lencsét…
A történet végén Benyovszkyt bennszülött-királlyá
morú kozákkal, és mindeközben végig kellett vinni koronáztuk némi fűszoknyás tánc kíséretében, és megismertük története végét is az őt kereső kishúga (Józsa
egy levelet…
Volt nyomozós játék is, Judit) és hűséges szolgálója által vezetett tábortűz keahol ki kellett deríteni az es- retében. (Utóbbi táborparancsnokunk, István volt, aki
küdtszéknek, hogy ki a gyil- egyszerűen csak a „Máté Verbóról” névre hallgatott.)
Jó kis tábor volt. Utolsó nap szépen összepakolkos.
A templomban a kereszt- tunk és lebontottunk mindent, és a sok éjszakázás miapám (Ölveczki László) tar- att már kissé fáradtan álltuk körbe a táborkeresztet…
tott egy érdekes előadást Tri- Utoljára vontuk le a zászlót, megkaptuk a tábori pólóanonról, az égbolt csillagai- kat, jelvényeket, a közös fotókat, és a tábornak vége lett.
A csapat elbúcsúzott a minket mindenben segítő
val pedig Emri Attila ismertetett meg minket, aki egy dédesi sekrestyés Lendérné Annuska nénitől, és elfilmet is hozott számunkra, hagyta Madagaszkárt, de korántsem vert seregként,
amely a csillagászati távcsö- hanem sok-sok új lelki élménnyel, átélt kalanddal gazdagabban, és olyan hittel, amivel talán a világot is
vek történetét mesélte el.
Egyik nap egész napos tú- kicsikét jobbá tudjuk tenni.
Most elbúcsúztunk, de jövőre újra tábor, és addig is
rára mentünk a Dédesi várhoz, utolsó este pedig volt sok minden vár még ránk…
egy kis szellemvadászat is,
ahol cukrot lehetett beszeÖlveczki Georgina - őrsvezető
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Hittanosok táborozása Egerben
( 2010. július 19 - 23.)

“Hagyjátok - mondta - hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa, ... aki nem úgy fogadja Isten országát, mint a gyermek, nem jut be oda.”
A kazincbarcikai római katolikus hit- Dobó térre, ahol megnézhettük a Minotanosok 14 fős csoportja július 19-én dél- rita templomot idegenvezetőnkkel. Délelőtt érkezett meg Egerbe. A szálláshe- után a csodálatos egri strandon fürdőzlyünk a Karitász Központban volt, ahol hettünk és játszhattunk.
Szerdán a Patika Múzeumban szerezkényelmes szobákban kaptunk szállást.
Minden egyes napon finom ebéd várt ben- hettünk újabb ismereteket, városi sétánnünket a Szent József Kollégium ebéd- kon finom fagylaltot kaptunk. Délután az
lőjében.
Eszterházy Károly Főiskola planetáriuReggelente és esténként a Rádai An- mának vetítését tekinthettük meg.
A negyedik napon mindenkinek nanuska néni által készített finom reggeliket és vacsorákat fogyaszthattuk el, ter- gyon tetszett a Tűzoltó Múzeum. Megmészetesen ima után. A napi programo- néztük még az Érseki Kincstárat is, ahol
kat a cisztercita templom szentmiséjén gyönyörű miseruhákban és értékes tempvaló részvétellel zártuk. Esténként foci- lomi felszerelésekben gyönyörködhettünk.
meccseket játszottunk, hiszen a testmoz- Persze ennél is jobban várta mindenki,
hogy délután ismét egy estig tartó strangás mindenkinek jólesett.
Nemcsak az idő volt csodálatos, a dolással hűthesse magát.
Az utolsó, pénteki napon a sok szép
programok is színesek és érdekesek voltak. Jó időtöltésnek bizonyult a hittanos élményre emlékezve kitakarítottuk szobáinkat, és a hazautazásra készülve összetémából megrendezett vetélkedő is.
Az első napon papi vezetőnk a sze- csomagoltunk.
Miközben a Bükk csodálatos tájai kömináriummal és az ott tanuló kispapok
életével ismertetett meg minden jelenlé- zött hazafelé tartott autóbuszunk, arról
vőt. Innen a bazilikába mentünk és sok- gondolkodtam, hogy e rövid hét alatt nemsok érdekességet hallhattunk idegenveze- csak lelkiekben lettünk gazdagabbak, de
tőnktől. Megtekintettük az altemplomot is. ez a tizennégy gyermek viselkedésből, ilKedden reggeli után várlátogatásra in- lemtudásból is jelesre vizsgázott.
dultunk. Végigjárhattuk a vár nevezetes he(Kísérők voltak: Emri Attila diakólyeit, és rendhagyó történelemórát hallhat- nus, hitoktató; Ölveczki Gyula; Bata Imre)
tunk történelemtanárunktól. Ezután sietifj. Ölveczki Gyula
ve indultunk egy érdekes városnézésre a
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Nemzetközi ministránstalálkozó egy résztvevő szemével
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy Kazincbarcikáról és Berentéről négyen eljuthassunk erre a zarándokútra.

A jelentkezési lapot elküldtük, az
EU-s TAJ-kártyát kiváltottuk, a pólóméretet megadtuk… Augusztus első reggelén azonban - a szép napsütés ellenére - idegesen ébredtünk. A délelőtt
gyorsan el is telt ebben a „mit tegyünk
még be?” – hangulatban.
Aztán megjött a két berentei ministráns, és amikor az autó már Eger felé
tartott, elkezdődött a következő felvonás,
melynek címe: „Mit felejtettünk otthon?”
Róma - Szent Péter tér
A Dr. Nagy János utca néhány percre megtelt búcsúzkodókkal, majd a min- tizenegykor elértük az Ostia Antica
denkit lenyűgöző kényelmet nyújtó busz Parkhotel nevű háromcsillagos szállokerekei gurulni kezdtek. Zarándoklatunk dát (hadd flancoljak már egy kicsit!).
itt vette kezdetét egy nyitó imádság és
Csupán egyetlen apróság állt a vára rózsafüzér elmondásával.
va-várt mediterrán luxus útjában. Ez az
Este értük el a szlovén határt, s né- apróság három és fél óra volt. Ugyanis
hány órával később már Olaszhonban a szállodába csak kettőkor lehetett beróttuk a sötét kilométereket.
jelentkeznünk. Ennek az lett az eredNa igen, számomra a buszon alvás- ménye, hogy az egyházmegye mind a
ból buszon virrasztás lett, az éjszaka 147 ministránsa ott „kempingezett” egy
minden pillanatát nyitott szemmel él- háromcsillagos szálloda parkolójában.
A délutánt a társaság kénye-kedve
tem át. Legtöbbünk számára persze az
első látvány aznap az a csodálatos nap- szerint a tengerparton fürdőzve, Róma
felkelte volt, amely az Appenninek közt nevezetességeit csodálva vagy a szálláshelyen pihenve tölthette. A közös vaért minket.
Egész délelőtt hamisítatlan olasz csora és az első olasz éjszaka is éltájak kíséretében utaztunk, mígnem fél ményszámba menő volt.
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Rómában még a nap is a mediterrán egy cserkésznyakkendőhöz (direkt nem
emberek kedve szerint jár: később kel, úttörőt írtam) hasonló kendője. A minkésőbb nyugszik. Mi azonban túlontúl dent elárasztó németek és osztrákok
magyarosan ébredtünk, hogy idejében mindenképpen szabadulni akartak vilábeérjünk a városba, így csak a sötét gos drapp illetve citromsárga nyakkendőiktől, és természetesen a mi narancshajnal talált ránk.
A számunkra meglehetősen szokat- sárga nyakbavalóinkat szemelték ki.
lan reggeli után buszra pattantunk, majd
Ennek azért árnyoldalai is voltak,
egy kis vonatozást követően - a buda- hiszen naponta húszezerszer hallgatni
pestire egyáltalán nem hasonlító - met- azt, hogy „change?”, vagyis „cseréróval utaztunk be Rómába.
lünk?” - kicsit fárasztó. Ez egyébként az
Itt mindenki kedve szerint „tesztel- egész találkozó alatt végigkísért minket.
A vásárlás után a Lateráni Bazilika
hette” hitét és akaraterejét a Szentlépcső templomban. Ugyanis a hajóhoz ve- aranyozott mennyezetében és szemzető 28 diófa lépcsőfok mindegyikén kápráztató oltárában gyönyörködhetegy-egy Üdvözlégy Máriát kellett el- tünk. Aznap még megcsodálhattuk a
mondani, és csak térden állva lehetett Trevi-kutat, és spanyolul lépcsőztünk
haladni. Ez talán szellemileg és fizika- a Spanyol-lépcsőn.
ilag is fárasztó volt, mégis bátran állíA nap fénypontja mégis a Szent Pétom, hogy akik nem a két szélen vezető ter téri összejövetel volt. Itt találkozott
normál lépcsőt választották, azok nem- valamennyi európai ország minden kicsak két lila foltos térddel lettek gazda- küldött ministránsa. A késői visszaérgabbak!
kezés után önellátó vacsora és lefekvés
Miután mindenki fölért, megkezdő- volt napirenden.
dött az egyházmegye saját szentmiséje.
Szerda reggel első utunk a Szent
Az összes lelki esemény és ima szöve- Péter térre vezetett, ahol pápai audiengét egy külön - erre az alkalomra ké- cia várt ránk és még vagy 320000 miszült - füzet tartalmazta, amit mindenki nistránsra.
megkapott.
Délután négy órakor következett a
Kifelé jövet bangladesi kegytárgy- találkozó egyik legnagyobb eseménye,
árusok fogadtak minket. Amint meg- a magyarok miséje. Erre egy gyönyörű
tudták, hogy magyarok vagyunk, min- bazilikában került sor, aminek olasz nedent olcsóbban kínáltak. Volt áru, amit vét képtelen voltam megjegyezni, de
magyarul így hangozhat: Szűz Mária,
negyed áron adtak el nekünk.
Külföldi ministránsokkal is itt talál- az angyalok királynője és a vértanúk
koztunk először. Történetesen minden or- bazilikája.
szágnak volt egy pólója, egy sapkája, és
Nagyon megörültünk, amikor lát__________________________________________________________________
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tuk, hogy Erdélyből és a Délvidékről
Épp itt ért el minket egy kiadós ziis jócskán érkeztek ministránsok. Bi- vatar. Szinte láttam magam előtt a kézony az 1600 emberből bőven jutott pet, ahogy Ferenc testvér és társai barmég a földre is. Azért mégiscsak fel- na csuhájukban a szűk kis utcácskán
emelő élmény volt, amikor ennyi ma- végig énekelnek a szakadó esőben.
gyar ajkon egyszerre zendült fel közös
Négy órakor szentmisét hallgattunk
nemzeti imádságunk, a Himnusz... Este a nem különben gyönyörű Angyalos
lelkileg más emberek feküdtek ugyan- Boldogasszony Bazilikában. Közben
azokban a szállodai ágyakban.
elállt az eső, így kaptunk egy kis szaAz utolsó nap kevésbé rohanós prog- badidőt Assisiben, ami után most már
ramjában elsőként a Szent Pál Bazilika valóban hazafelé indultunk.
megtekintése szerepelt. Maga az épüSötét éjszaka, óriási dugó. Más nem
let a Pál által bejárt vidéket idézte fel is történt az olasz autópályán. Reggel
élénk színeivel, gazdag díszítésével és Szlovénia hatalmas hegyei búcsúztataz elé ültetett pálmafákkal.
tak. Déltájban pedig már átéltük a
Ezután következett minden bazilihazaérkezés utánozhatatlan, keserédes
kák legnagyobbika, amely Szent Péter
pillanatát.
nevét viseli. A délután már a szórakoHogy kit mi ragadott meg e zaránzásé volt: a csapat megmártózhatott az
doklat során, arról sokan sokfélét mondigazi, hullámzó kék tengerben.
hatnak. Én csak a saját, személyes emléMásnap reggel a kilenc órai hazainkeimről tudok beszámolni.
dulás még korántsem jelentette a találVajon nekem mi volt igazi élmény?
kozó végét. Délután ugyanis megálltunk
a számomra oly kedves Assisiben, bér- A város történelmi látványosságai? A
mavédőszentem, Szent Ferenc szülővá- szebbnél szebb templomok? A bazilikák ragyogó díszei?
rosában.
Csodáltam őket, de a Teremtő még
Az ő tiszteletére emelt bazilika volt
itt az első állomásunk, mely az 1200-as mindig nagyobb művész. Az út során
évek közepén épült, s ennek megfele- rengeteg alkotásával, emberekkel talállően egyszerű, külső dísz nélküli volt. koztam.
Ma már bizton állíthatom, hogy
Egész területén tilos a fotózás, és a szótmindannyiukban
ott volt az Úr képmálan csend kötelező. Az épület háromszintes, a legalsón ott találjuk Szent Fe- sa, mégsem volt köztük két egyforma.
Rajtuk keresztül valósulhatott meg a
renc sírját is.
Assisinek van egy városrésze, mely zarándoklat célja. Ez volt az igazi tamegőrizte régi képét: szűk, macskakö- lálkozás Istennel.
ves utcák, bájos, kis emeletes házak.
ifj. Ölveczki Gyula
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Az Úr szolgája és szolgáló leánya
Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.
Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.” (Jn.12; 26)

Napjainkban úgy érezzük, hogy nincsenek olyan emberek, főleg fiatalok,
akiket követni lehetne értékteljes életük alapján. Akik megtalálták azt az utat,
amit Jézus mutat nekünk, és az úton olyan hittel és bátorsággal haladnak,
melyet az apostolok képviseltek. Pedig a példaképek itt élnek közöttünk, csak
nem mindig vesszük őket észre.
Beszélgető partnereim - Varga Viktória és
testvére, Zsolt - a templomba járók számára
ministránsként nem ismeretlenek, mivel hoszszú idő óta szerény alázattal, mégis büszkén
teljesítenek szolgálatot az oltárnál, az Úr közvetlen közelében.
Zsolti az egyházmegye főpásztorától kapott engedélye alapján részt vesz az áldoztatásban is. A legtöbb vasárnapi szentmisén Viki
tolmácsolja Isten igéjét. Szolgálatukat kellő
összeszedettséggel, odafigyeléssel, Isten iránti tisztelettel végzik.
A 2010-es esztendő mindkettőjük számára jelentős változást hozott, amely
jogosan veti fel a kérdést, hogyan tovább?
Viktória leérettségizett a középiskolában, nagylányként folytatja tovább tanulmányait. Zsolti számára is egy új élet kezdődött azáltal, hogy júliusban házasságot kötött.

nem is nagyon akart engedni, végül a hitoktató meggyőzte. Először csak a nagyokat figyeltem, próbáltam mindent megtanulni tőlük. És természetesen ott volt
Zsolti, akire mindig számíthattam.
Zsolt: - Az oltárszolgálatot nagyon réViki: - Én már nem is emlékszem rá, gen, még Juhász atya idejében kezdtem.
olyan régen volt. Még nem jártam isko- Az általános iskolai hittanos évek alatt
lába, egészen kicsi voltam. Édesanyám fokozatosan közelebb kerültem az oltár86 __________________________________________________________________
• Testvéreknél nem az a jellemző,
hogy egyformán gondolkodnak, és hogy
erről tanúságot is tesznek. Vasárnaponként vagy ünnepi alkalmakkor legtöbbször együtt ministráltok. Mikor kezdődött ez a szolgálat?

hoz is. Abban az időben komoly rend és
fegyelem övezte a ministránsok csoportját, csak hosszú idő és felkészülés elteltével léphettünk az oltárhoz. Az idősebb,
tapasztalt ministránsok vezettek be minket az oltárszolgálat rejtelmeibe.
• A személyes elkötelezettségen túl
ki segített benneteket, hogy rátaláljatok
az Úrhoz vezető útra? Hatással voltatok
egymásra?

részesei lenni ennek a csodálatos misztériumnak.
Gyermekkoromban én is így éreztem,
csak később - érettebb koromban - vált
lelki szükségletté az oltárszolgálat.
Az addig vezető út sem volt azonban értéktelen: a tapasztalatszerzés, az
idősebb ministránsok példamutatása, a
családi háttér, mind hozzájárultak ahhoz,
hogy a keresztény közösség hasznos tagjává, Krisztus apostolává váljak. A testvéremmel történő együtt-ministrálás még
felemelőbbé teszi számomra e szent szolgálatot.

Viki: - Kicsi koromban ösztönösen
mentem ministrálni. Tetszett a fehér ruha, büszke voltam, hogy ott lehetek a nagyokkal, Jézushoz közel. Később már tu• A ministránsok Jézus szeretetének
datosan készültem a szolgálatra.
hírnökei a hétköznapi életben is. Miben
A ministrálás számomra ünnepet jekülönböztök ti a többi fiataloktól? Jelent, mert érzem, hogy Isten szeret enlent ez a szent szolgálat valami visszagem. Azáltal, hogy szolgálhatom, még
fogottságot, lemondást? Az emberek felé
jobban megismerhetem, és a szívembe
történő szolgálatkészségben is megmuzárhatom.
tatkozik ez?
Vallásos, keresztény családban nevelkedtünk, szüleinktől csak biztatást kapViki: - Külsőleg semmiben sem különbözünk kortársainktól. Ugyanazok
tunk, és a hitoktató is segített.
Amikor kicsi voltam, mindig édes- a hatások érnek, ugyanaz iránt érdekanyám kísért el a misékre, kivéve, ami- lődünk, és hasonló problémák is fogkor - görög katolikus lévén - a görög lalkoztatnak.
Sokuktól lelkileg vagyunk mások. Értemplomba ment. Olyankor Zsolti fogta
a kezem. Ez számomra biztonságot, erőt zékenyebben reagálunk a jó és rossz doladott.
gokra. Komolyabban vesszük az életet,
Szeretek a testvéremmel együtt mi- a tanulást, a munkát, a hivatást. Visszanistrálni, jól ismerem a liturgiát, de néha fogottságot érzek, de ez inkább a kereszolyan érzésem támad, mintha most is tény neveltetésünkből ered.
fogná a kezem.
Vannak olyan dolgok, amit akkor sem
Zsolt: - Kisgyerekeknél még nem be- tennénk meg, ha nem lennénk ministszélhetünk lelki elkötelezettségről, sok- ránsok. Lemondást soha nem éreztem a
kal inkább valami misztikus érdeklődés- ministráns szolgálat miatt. Nem gondolről. Tetszik, amit látnak, és szeretnének tam, hogy lemaradok valamiről.
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Vasárnaponként, ha más programok
vannak, nem mérlegelek. Természetes,
hogy a szentmisére megyek. Az oltárszolgálat embertársaink felé történő
szolgálatkészségünket jó irányba befolyásolja. Szeretjük az embereket, ezzel
együtt jár a tisztelet, a segítségnyújtás,
a törődés.
Zsolt: - Ahogyan a húgom is említette, a különbség belül van. Mi lelkiekben gazdagabbak vagyunk, amit csak Isten szeretete adhat meg számunkra. Más
a gondolkodásunk, a világról alkotott nézetünk. Mi is szórakozunk, de minden
esetben keresztény fiatalhoz illően.
• II. János Pál pápa komoly küldetésnek tekintette a ministráns életet: „Ti
vagytok az evangéliumi üzenet hirdetőinek új nemzedéke.” - hangsúlyozta. Mit
jelent számotokra ez a szolgálat?
Viki: - Az oltárszolgálat során mi kerülünk a pap után a legközelebb a misztériumhoz. A szentmisében jelenvalóvá
válik közöttünk Krisztus áldozata, mi ennek lehetünk részesei. Aki ezt meg tudja
érteni, hozzánk hasonlóan szívesen ministrál.
Az oltárszolgálat örömet, büszkeséget, de alázatot is jelent. Engem a Szűzanya példája inspirál, aki szintén igent
mondott az Úr szolgálatára. Ez a lelkület erősíti ez irányú elkötelezettségem.
Zsolt: - Nálam ez a szolgálat már hivatássá vált.

a ministránsszolgálat sok esetben a
papi hivatás melegágya. Mi volt az oka,
hogy az idén nem vettetek részt az egri
ministráns találkozón?
Viki: - Sajnos az időpont is elég rossz
volt, iskolai elfoglaltságunk miatt többen nem tudtunk elmenni. A fő gond az,
hogy kevesen ministrálunk rendszeresen,
így - ha néhányan nem tudunk menni még egy minibuszt sem tudnak indítani.
Azzal egyetértek, hogy egy ilyen találkozón nagyon sokat tanulunk és feltöltődünk.
Zsolt: - Sajnos nincsenek összeszokott, rendszeres foglalkozások, így nehezen mozgósíthatók a fiatalok.
• Régen egy úr nagyságát jelezte,
hogy hány szolgája van. Isten nagyságát hirdeti az is, ha minél több ministráns segédkezik az oltárnál. Egyházközségünkben jelenleg hány ministráns
van? Nem lesz gond az utánpótlással?

Viki: - Általában 10-12-en ministrálunk, szinte ugyanazok. Hiába volt sok
elsőáldozó, a gyerekek még a misére se
jönnek. Utoljára Péter atyának sikerült a
legtöbb fiatalt aktivizálni. Akkor sokkal
többen álltuk körül az oltárt.
Szerintem később gond lehet az utánpótlással, hiszen néhányan már felnőttünk, így nagyon sokáig már nem ministrálhatunk, főleg lányok. Emiatt az
egyházi teendők fontossági sorrendjében elsők között kellene kezelni a mi• Fontosnak tartom a ministránsok nistráns utánpótlás kinevelését.
Zsolt: - A rendszeresen ministrálók
állandó lelki és „szakmai” képzését, hisz
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minden korosztályból vannak, de idősebbek - akiktől tanulni lehetne - kevesen vagyunk. A nagyszámú elsőáldozók
és bérmálkozók a szentség kiszolgáltatása után amilyen gyorsan jöttek, úgy el
is tünnek.
Nem vesszük elég szigorúan a lelki
nevelésüket. Így az elsőáldozás és a bérmálkozás is csak státuszszimbólummá
válik, a lényeg megértése nélkül.
A szülők nem tartják fontosnak a gyerekek lelki nevelését, a templomba járást, a fogadalmak betartását. Ez a magatartás kihat a keresztény élet mindennapjaira is.
• Gyakran hallottam az új ministránsok felkészítés utáni ünnepélyes felavatásáról. Van olyan egyházközség,
ahol az édesanyák adják a gyerekekre a
hófehér ruhát, miután a ministránsjelöltek ígéretet tesznek a hűséges oltárszolgálatra. Ti erről mit tudtok mondani?
Viki: - Én még ilyen ünnepélyes felavatásról nem hallottam, de nagyon szép
és meghatározó élmény lehet a fiataloknak. Nálunk a felkészítés nagyon egyszerű. Tőlünk, régiektől tanulnak az újak, mi
segítünk nekik.
Nagyobb ünnepek előtt volt már ministráns próba. Káplán atya foglalkozott
velünk, hogy felkészültebben végezzük
az oltárszolgálatot.
• Tudom, Isten útjai kifürkészhetetlenek, de áruljatok el valamit a jövőről.
Mi a további tervetek? Ugye, látunk még
titeket Isten oltáránál szolgálni!

Viki: - Leérettségiztem, de nem hagyom abba a tanulást. Először szakmát
szerzek, azt követően - rövid időn belül szeretném az egyetemen folytatni a tanulmányaimat. Ez lekötöttséggel jár, de úgy
gondolom, a vasárnapi ministrálásokat ez
nem fogja befolyásolni. Még egy ideig
szeretném az oltártól szolgálni az Urat.
Zsolt: - Én jelenleg a családalapítás
útjára léptem, júliusban ugyanis megnősültem. Rövid és hosszútávú terveim között továbbra is szerepel az egyházi szolgálat.
Ez évben befejezem az egri Hittudományi Főiskolát, később szeretném felvenni a diakónia rendjét, hogy az egyház felszentelt szolgájaként teljesíthessek szolgálatot az Úr oltáránál.
Elhatározásom a házastársam egyetértő támogatásával történt. Miskolcra költöztünk, de ha hazajövök - és Isten is úgy
akarja - fogok még ministrálni.
• Mindkettőtöknek megköszönöm a
beszélgetést, és valamennyi hívő ember
nevében az Úrnak tetsző szolgálatot.
XVI. Benedek pápa szerint „Jézus szeretetében való hit megerősíti a fiatalokat, megadja a bátorságot, amellyel derűsen vághatnak neki az élet útjának,
és amellyel vállalhatják a családi és hivatásbeli felelősségüket.”
Bízzatok a szentatya szavaiban, és
folytassátok azt az utat, melyen elindultatok, mert jó úton jártok. Még nagyon
sokszor szeretnénk látni titeket az Úr
közvetlen közelében, az oltárnál.
Szerafi Éva
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A kerítés
ról napra csökkent. Rájött arra, hogy sokkal
egyszerűbb volt uralkodni az indulatain, mint
beverni a szögeket a kerítésbe.
Végre elérkezett az a nap is, amikor a fiúnak egy szöget sem kellett bevernie. Ekkor
odament az apjához és elújságolta neki, hogy
aznap egy árva szöget sem vert be.
Az apja ekkor azt tanácsolta, húzzon ki
egy szöget minden egyes nap, amikor nem
vesztette el a türelmét, és nem veszekedett
senkivel sem, vagy meg tudta állni, hogy roszszat mondjon valakiről.
Teltek a napok, s a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta az összes szöget a kerítésből. Az apa ekkor odavitte a fiát
a kerítéshez, és így szólt:
- Fiam, szépen viselkedtél, büszke vagyok
rád, hogy így megváltoztál. De állj meg egy
pillanatra! Nézd csak, mennyi lyuk van a kerítésben! Ez a kerítés soha többé nem lesz már
olyan, mint régen volt.
Ha veszekszel valakivel, vagy rosszat mondasz valakiről, megsebzed őt. Egy ugyanolyan sebet hagysz az ő lelkében, mint ezek
a lyukak itt.
Hátba szúrhatsz egy embert, majd kihúzhatod a kést a hátából, a seb örökre ott marad. Akárhány alkalommal is kérsz bocsánatot, a seb ott marad. A szóbeli sértés ugyanakkora fájdalmat okozhat, mint a testi.
Nagyon nehéz meg nem történtté tenni
meggondolatlanságból elkövetett dolgainkat.
A kiengesztelődés és a megbocsátás titka lehet
az, ami segíthet a lyukak eltüntetésében.

Volt egyszer egy nagyon rossz
természettel megáldott fiú. Az apja
adott neki egy zsák szöget, és azt
mondta, verjen be egyet a kert kerítésébe minden alkalommal, amikor elveszti a türelmét, és összeveszik valakivel, vagy valami rosszat
mond valakiről.
Az első nap a fiú 37 szöget vert
be a kerítésbe. A következő hetekben megtanult uralkodni az indulatain, és a bevert szögek száma napTálalta: Aranka néni
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Mezítlábas hegymászó
Egyik évben megrendezték a hegymászó világbajnokságot. Országonként a legkiválóbbak, a legtapasztaltabbak jöttek el,
hogy összemérhessék tudásukat a világ
legjavával. Természetesen a legprofibb felszerelésekkel érkeztek. Volt, aki olyan kiegészítővel jött, melyet az űrtechnológiában használatos alapanyagból gyártottak.
Egy kis ország versenyzője azonban
kivétel volt. Ahonnan ő jött, olyan szegénységben élt, hogy mindig mezítláb mászott, és annyira megszokta, hogy a versenyen levette a cipőjét. A legtöbb versenyző sanda szemmel nézett rá, és gúnyolódtak rajta, de ő mit sem törődött vele.
Egy hatalmas sziklafalat kellett megmászni, melynek rajtszóra kellett nekirugaszkodni, természetesen biztonsági köteleket használva.
Ahogy nekikezdtek a mászásnak, a mezítlábas hegymászó egyre nagyobb előnyre tett szert, mígnem végül ő ért fel elsőként a csúcsra.
Ahogy felért, szokatlan dolgot kezdett csinálni. Fentről segíteni kezdett a
többi versenyzőnek, hogy minél többen
felmászhassanak, ugyanis olyan nehéz volt
a falat megmászni, hogy sokan félúton inkább visszaereszkedtek.
embernek, és bíztattam őket, hogy mászA mezítlábas férfi így indokolta az szanak fel, mert fantasztikus érzés volt
esetet:
feljutni oda, és lenézni a mélybe, ami cso- Mi értelme a csúcsra jutni, ha ott dálattal tölt el egy hegymászót. Inkább
egyedül vagyok. Hiába kezdek el ünne- segítek másoknak, mintsem magányosan
pelni, mit ér az, ha nincs, akivel ezt meg- ücsörögjek és egyedül örömködjek.
osszam. Inkább segítettem minél több
m.e.
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A kötéltáncos fia
vállalkozik rá, hogy beleül?
Döbbent csend fogadta a kérdést. Hát
persze, hogy elhisszük, hogy át tudja tolni újra azt a talicskát, de hogy bele is üljünk! Akkor inkább nem hisszük el! Nem
akarunk leesni és meghalni - gondolták az
emberek.
A hosszú csend után egy kisfiú kivált
a tömegből, odament a kötéltáncoshoz, és
így szólt:
- Én beleülök a talicskába!
Mindenki elképedt. Ki lehet ez a kisfiú? Természetesen minden érvvel le akarták beszélni a veszélyes vállalkozásról, de
nem sikerült. A kisfiú beleült a talicskába és elindultak.
Az emberek halálra rémülve nézték a
kötelet és a kötéltáncost. Egy örökkévalóságnak tűnt az idő, amíg visszatért a
földre. Ekkor az eddigieknél sokkal nagyobb éljenzés fogadta őt.
Az emberek egymás szavába vágva
kérdezték a kisfiútól:
- Hogy mertél beleülni a talicskába?
Nem féltél?
A kisfiú csendesen csak ennyit válaszolt:
- Miért féltem volna? Hiszen az édesapám ő, aki vigyáz rám!

Élt egy világhírű kötéltáncos, aki arra
vállalkozott, hogy egy nagy magasságban
kifeszített kötélen végigmenjen. Hozzákészülődött a nagy mutatványhoz, s mire elindult, már egész nagy tömeg volt körülötte. Az emberek szorongva várták, hogy
mi fog történni.
Mikor épségben lejött a kötélről, lelkes éljenzés és taps fogadta. A kötéltáncos ekkor így szólt az emberekhez:
- Mit gondoltok? Át tudok tolni egy
talicskát ezen a kötélen?
Először nagyon meglepődött mindenki a kérdésen, majd valaki azt mondta:
- Szerintem igen. Aki ilyen világhírű
kötéltáncos, az meg tudja ezt csinálni.
Így is történt. A kötéltáncos újra nekivágott az útnak, de most már talicskával
a kezében. Az emberek lélegzetüket viszEszembe jutnak azok az események,
szatartva figyelték az eseményeket, s miamikben
mindenáron én akartam a megkor aztán újra épségben földet ért, viharos taps tört ki. Aztán a kötéltáncos újra oldást megtalálni, a nehéz helyzeteket megoldani, ahelyett, hogy Istenre bíztam volmegszólalt.
- Láttátok, hogy át tudtam tolni a ta- na őket, „beleültem volna a talicskába”,
licskát. Most újra elindulok, és valame- és hagytam volna, hogy vezessen, amerre
lyikőtöket átviszem a talicskában. Ki Ő akarja. Milyen más lett volna minden!
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Úgy érzem, rajtam kívül még sokan
tudnának hasonló tapasztalatokról beszámolni, hogy hányszor próbáltak meg
„okosabbak lenni Istennél!”
Talán ez a kis történet segíthet abban,
hogy merjük újra - vagy talán először igazán - rábízni életünket Isten szeretetére,
hogy elhiggyük, Ő a legjobbat akarja számunkra, s hogy egyszer őszinte hitvallásunkká válhasson ez a kis versrészlet:

Életem ott van Isten tenyerén,
Azért nem félek én!
Bármi fáj nekem,
Mosolyog a szemem.
Száz jajszó között is bízom vakon,
Hitem fel nem adom!
Rám törhet vadul ezer baj, veszély,
Isten így szól: NE FÉLJ!
Miért is, mitől is félhetnék én
Az Isten tenyerén?!

m.e.

Építkezz okosan
anyagok minősége silány. Szomorú befejezése
volt ez az egyébként kiváló és elkötelezett ácsmester szakmai életének.
A ház átadására megjelent a főnök is, magával hozta a ház kulcsait, és átadta azokat az ácsmesternek.
- Ez a te házad - mondta - Ezt én adom neked
ajándékba.
Az ácsmester meg volt döbbenve. Milyen kár...!
Ha tudta volna, hogy a saját házát építi, egész másképp dolgozott volna!
Így van ez mindannyiunkkal. Építgetjük életünket nap-nap után, de sokszor nem éppen a lehető legjobbat adjuk ki magunkból. És aztán rádöbbenünk, hogy magunknak kell majd abban a
házban laknunk, amit építettünk. Ha újra kezdhetnénk, egészen más életet építenénk.
De már nincs visszaút, te is építőmester vagy,
te is nap mint nap kalapácsot fogsz a kezedbe,
hogy szöget verj a falba, léceket illesztesz egymáshoz, falakat húzol fel.
Valaki úgy fogalmazott, hogy “az élet egy
csináld magad vállalkozás”! Ahogy ma állsz a
dolgokhoz, és ahogy döntesz, az szabja meg, hogy
holnap hogyan élsz majd.
Építkezz tehát okosan!

Az idős ács egy szép napon
úgy döntött, ideje nyugdíjba vonulnia. Főnökének elmondta, hogy
bár hiányozni fog a kereset, amit
a munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, mert többre
értékeli a szabadidőt, amit az évtizedek során nem tölthetett a családjával.
- Valahogy majd csak elleszek
- mondta.
A főnök nagyon sajnálta, hogy
elveszíti legjobb ácsmesterét, és
arra kérte őt, hogy utoljára segítsen még neki felépíteni egy házat.
Az ácsmester ráállt, de nem
telt el sok idő és máris látni lehetett, hogy az utolsó házba a szívét
már nem tette bele. Az elvégzett
Mihaleczku Etelka gyűjtéséből
munka hanyag volt, a felhasznált
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A Harangszó újság támogatására felajánlott adományok
2010. március 1-től 2010. szeptember 1-ig
Összeg

Ssz

1 Hegedűs János

Kazincbarcika

2 500 Ft

31 Bojszkó Mihályné

Kazincbarcika

1 000 Ft

2 ifj. Hegedűs János

Kazincbarcika

2 500 Ft

32 Bartuszek Mihályné

Budapest

3 000 Ft

3 Pintér Ernő

Kazincbarcika

2 000 Ft

33 Lengyel Bertalanné

Miskolc

3 500 Ft

4 Gulácsy Katalin

Miskolc

2 000 Ft

34 Riczu Gézáné

Csopak

2 000 Ft

5 Karitász csoport

Bánhorváti

3 000 Ft

35 Hegedűs Ferenc

Kazincbarcika

2 500 Ft

6 Ködmön Györgyné

Kazincbarcika

5 000 Ft

36 Puskás Ferenc

Kazincbarcika

1 000 Ft

7 Kun Jánosné

Jászberény

5 000 Ft

37 Zvadáné Farkas Erzsébet Kazincbarcika

2 000 Ft

8 Tóth Istvánné

Berente

4 000 Ft

38 Solti Ferencné

Bánhorváti

1 500 Ft

9 Petró Józsefné

Kazincbarcika

5 000 Ft

39 Sándor Lászlóné

Kazincbarcika

2 000 Ft

10 Konczné Vozáry Katalin Kazincbarcika

2 000 Ft

40 özv. Kovács Lászlóné

Felsőtelekes

1 000 Ft

11 Kálmán Józsefné

Kazincbarcika

2 000 Ft

41 Szerafi Éva

Kazincbarcika

5 000 Ft

12 Smolnicki István

Kazincbarcika

2 000 Ft

42 Pados Istvánné

Bánhorváti

1 000 Ft

13 Puskás Ferencné

Kazincbarcika

1 000 Ft

43 Köhler Pálné

Kazincbarcika

2 000 Ft

14 Magda György

Eger

44 Veres Albertné

Kazincbarcika

1 000 Ft

15 Vasvári Gyuláné

Kazincbarcika

45 Hényel Pálné

Sajóivánka

2 000 Ft

16 Szkibó Istvánné

Hejce

46 Radnóti Sándorné

Izsófalva

1 000 Ft

2 000 Ft

47 Turai János

Bánhorváti

1 000 Ft

1 000 Ft

48 Kállai Tiborné

Kazincbarcika

1 000 Ft

Ssz

Név

17 Bata Imre

Helység

Kazincbarcika

500 Ft
2 000 Ft
500 Ft

Név

Helység

Összeg

18 Holló Lászlóné

Felsőtelekes

19 Kerékgyártó Mihály

Ózd

49 Szabó Viktor

Encs

2 000 Ft

20 Gócza Györgyné

Kazincbarcika

1 000 Ft

50 Dr. Berkes László

Miskolc

3 000 Ft

21 Vizes Béláné

Kazincbarcika

1 000 Ft

51 Gőcze Lajosné

Felsőnyárád

1 000 Ft

22 Lendér Istvánné

Dédestapolcsány

6 000 Ft

52 Kovács Ferencné

Kazincbarcika

23 Simon Józsefné

Miskolc

3 000 Ft

53 Fuckela László

Mátészalka

10 000 Ft

24 Fábián Béla

Sajónémeti

1 000 Ft

54 Ladó Lászlóné

Budapest

1 500 Ft

25 Pados Istvánné

Bánhorváti

1 000 Ft

55 Czakó Frigyes

Kazincbarcika

5 000 Ft

26 Hanuska Jánosné

Kazincbarcika

1 000 Ft

56 Bazsó András

Kazincbarcika

3 000 Ft

27 Tőzsér Jánosné

Kazincbarcika

1 500 Ft

57 Kocsis Ferenc

Tornaszentandrás

2 000 Ft

28 Pápai Mária

Kazincbarcika

1 000 Ft

58 Gerőcs István

Kazincbarcika

1 500 Ft

1 000 Ft

59 Gulácsy Katalin

Miskolc

2 000 Ft

6 000 Ft

60 Váradi Józsefné

Putnok

1 000 Ft

29 Pásztor Béla
30 Dr. Medvegy János

Kazincbarcika
Jászberény

500 Ft

2 000 Ft

Az adományokat hálásan köszönjük!
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Hírek, közérdekű információk
Megköszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-át felajánlották alapítványainknak. A Pro
Ecclesia Alapítvány 41 127,- Ft-ot, a Hittantanulók Avilai Szent Teréz Alapítványa
346 016,- Ft-ot kapott, melyet a nyári napközis tábor szervezésére fordítunk.

Az árvízkárosultak megsegítésére egyházközségünk Karitász csoportja két fő területen
tevékenykedett.
• A hívek bejelentése alapján összegyűjtöttük a felajánlott adományokat – bútorokat,
háztartási gépeket, edényeket, ruhaneműt – és ezeket előzetes megbeszélés alapján
a szendrői önkormányzathoz juttattuk el. Köszönjük híveink együttérző adakozását!
• A Felső-barcikai árvíz-belvíz sújtotta családokat karitásztagok látogattak meg, élelmiszer-csomaggal segítve e csapás elviselését.
Kedves híveink örömmel vették tudomásul, hogy elkezdődött a Szent Család templom kertjének bekerítése és a részbeni tereprendezés. Az ősz beálltával dísznövényeket, örökzöldeket
telepítünk a kertbe kertépítő szakember irányításával.
Köszönjük a hívek e célra felajánlott adományát, és külön köszönet azoknak, akik kétkezi
munkájukkal segítettek a kerítés építésében.
Szeptember 18-án férfi-zarándoklatot szerveztünk a felvidéki Jászóra és Betlérre.
Október 2-án a Rózsafüzér-társulat tagjai a budapesti Rózsafüzér Királynője templomba látogattak el, a Rózsafüzér-társulatok Országos Találkozója alkalmából.
Új szalézi tartományfőnököt választottak Manjooran Simon indiai atya személyében,
aki 2006-tól a kazincbarcikai Szent József rendház igazgatója és a missziók felelőse volt.
Simon atya Dél-Indiában született. Szerzetesi életének 5. évfordulóján kérte előljáróitól, hogy misszióba mehessen. Így került Magyarországra 2005-ben.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyes tisztségviselőinek megbizatása lejárt. A testület elnöke továbbra is Erdő Péter bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek. Alelnöknek
Ternyák Csaba egri érseket, az Állandó Tanács tagjának pedig Veres András szombathelyi
megyéspüspököt választották. A megbizatás 5 évre szól.
Az újságban megjelent grafikák Hegedűs János munkái.

Harangszó
időszaki lap

Nyilvántartási szám: 69.869/96 Kiadó: Római Katolikus Egyházközség Kazincbarcika
Felelős kiadó: Iváncsy Balázs plébános
Szerkesztő: Czakóné Bulla Magdolna E-mail: cebeem@freemail.hu
Szerkesztőség címe: 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 35. Telefon: 48/512-396
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Rózsa út 12., Telefon: 48/413-032
E-mail: harangszo@vipmail.hu Web:kazincbarcikai-plebania.emecclesia.hu
Készült a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium nyomdájában, 800 példányban

