Mágusok a hit útján

„Betlehemi csillagodat
ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben
jászlad’ keresem!
Add hitemnek fényedet,
akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a
trónod el nem érem én.”
(Hozsanna 23)
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Krisztus születéstörténetében vannak mindannyiunk számára kedves
szereplők, akik valami miatt elhagyhatatlanok a karácsonyi történetből.
Számomra a mágusok és az ő betlehemi csillagkövetésük az, mely mindig
karácsonyt idéz.
Sok-sok legenda fűződik történetükhöz. A történelem még el is nevezte őket: Gáspár, Menyhért és Boldizsár.
Bár pontosan azt sem tudjuk, honnan érkeztek Jézus jászlához, az égi
jelet követve érnek célba, s a csillag
már előre jelzi számukra, hogy a megszületett ember sokkal több miatt jött
a világra, mint csupán a földi dolgok
megvalósítása.
A mágusok csillagkövetése többet
jelent, mint pusztán a logikus gondolatok követését útjukon. Volt egy hihetetlen, magával ragadó megérzésük:
keresték az igazságot, és nemcsak kézzelfogható, materiális szinten. Számukra a csillagba vetett hitük a fontos,
és nem a vallásosság. Az igazság keresése, és nem a szóbeszédek vagy mások publikus véleménye.
A mágusoknak volt bátorságuk követni azokat a jeleket és utasításokat,

melyek „Istentől” származtak. Hívők
voltak ők, de nem keresztény értelemben.
Hívők, akik a megváltás útján haladtak Krisztus felé. Az ő különös útjuk pont arról szól, hogy bár nem ismerték útjuk célját, sem a pontos utat,
sem a megszületendő királyt, mégis
követték a jeleket, melyeket másoktól kaptak.
A születés történetében az első, akivel megosztják örömhírüket, Heródes,
az uralkodó, aki tudhatja, kit keresnek.
Heródes pedig nem is tudva róla, segíti
őket keresésükben. S ennek hatására a
mágusok nem fontolgatnak, hanem
hisznek, és folytatják útjukat a hallottak alapján. Rábízzák magukat a misztériumra, a titokra. Rájönnek arra, hogy
nem politikai megváltót kell keresniük,
hanem a misztikust és isteni jelet.
A mágusok a Hit évében példát mutatnak számunkra az igazság keresésében, a kitartásban a hit útján és a helyes Krisztusra találásban, ahol átadhatjuk Neki azt, amink van: önmagunkat.
„Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek, s meg nem állok, míg a
trónod el nem érem én.”

Áldott karácsonyt kívánok minden kedves Olvasónak! Kívánom, hogy a
Hit évében a megszületett Kisded előtt felismerjük és ráismerjünk Megváltónkra, aki értünk emberré lett, hogy megváltson bennünket, és elvezessen az örök életre.
Vitális Gábor SDB
plébános
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ADVENT

A NÉGY GYERTYA
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.
Azt mondta az első:
- ÉN VAGYOK A BÉKE! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem,
el fogok aludni... Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.
A második azt mondta:
- ÉN VAGYOK A HIT! Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme
tovább égnem... A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
- ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám... Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:
- De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.
ÉN VAGYOK A REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit.
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Elmélkedések advent vasárnapjaira
Advent I. vasárnapjára - BÉKE
A „Négy gyertya” megható története
néhány éve bejárta hazánkat. A elbeszélés
szerint az adventi koszorú első gyertyája ott
a BÉKE gyertyája.
„Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek” – mondja a mi Urunk, Jézus. Hogyan tehetünk valamit az idei adventben, hogy Krisztus békéje költözzék
családunkba, közösségeinkbe?
XVI. Benedek pápa a béke és a szegénység összefüggését világította meg
egyik üzenetében. Azt hangsúlyozza, hogy
a béke egyik ellensége a gyermekszegénység. Ez ellen úgy lehet a leghatékonyabban
tenni, ha a gyermekek életkörülményeire

hatással lévő tényezőkön javítunk: az oktatás és nevelés, az orvosi ellátás, az ivóvíz biztosítása, a környezet védelme, illetve az édesanyák gondozása és főként, a
család stabilitásának elősegítése révén. Ha
a nők és édesanyák méltóságát nem óvják,
azt elsősorban a gyermekek szenvedik meg,
mutat rá az evidens - ám gyakran figyelmen
kívül hagyott - összefüggésre a Szentatya.
Kérdés a megújuláshoz: Mit tehetnék
azért, hogy a szegény sorsú gyermekeknek valamivel jobb legyen? Mit tehetnék
azért, hogy az édesanyák - akik vállalják
vagy vállalni készülnek gyermeküket - méltóságát, megbecsülését növeljem?

Advent II. vasárnapjára - HIT
A Hit éve van. XVI. Benedek pápánk „A guknak tanítókat, hogy fülüket csiklandozhit kapuja” kezdetű apostoli levelében írja: tassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de
„Újra föl kell fedeznünk a hit útját, hogy a meséket elfogadják.” (2Tim 4,3-4)
Vannak hívők, akik alig imádkoznak,
egyre világosabban meg tudjuk mutatni a
Krisztussal való találkozás örömét és min- olykor benéznek a templomba, közben horoszkópban, jógában és zavaros hátterű
dig megújuló életerejét.” (Porta fidei, 2)
Püspökkari körlevelünk kiemeli, hogy a technikákban meglehetősen tájékozottak.
hit több, mint szokás, hiszen az Igazságon Az ilyeneknek lépniük kell az élő Jézus
alapul, aki maga az Isten Fia.
felé, vagy imádkozzunk értük, hogy megHogyan léphetek tovább ebben az ad- tegyék ezt.
ventben a hitben? Először is ismerjük meg
Jézus gyakran megfeddi a kicsinyhitűesaját katolikus keresztény hitünk mélysé- ket, a vak koldusnak azonban azt mondja:
geit. Pál apostol figyelmeztetése napjaink- „Menj, hited megmentett téged.”
ban is időszerű: „Mert jön idő, mikor az
Ha ettől a koldustól tanulni szeretnénk,
egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, akkor észrevesszük, hogy kitartóan kiabál
hanem saját ízlésük szerint szereznek ma- a Mester után. Hiába csitítják, ő kiabál, és
________________________________________________________________ 5

azt kiáltja, amit vaksága ellenére fölismert:
„Dávid fia, könyörülj rajtam!” Ő megváltóját ismerte föl Jézusban.
A mi ’kiabálásunk’: a rendszeres, hitvalló ima, ami képessé tesz bennünket arra,
hogy elmélyítsük a hitünket. Don Bosco
azt mondja: „A hit mindent elér”. Jólle-

het, a hit ajándék, de elnyeréséhez kell a mi
kiáltásunk, és olyan imádságunk is, amely
hisz abban, hogy Isten meghallgatja a hozzá fordulókat.
Kérdés a megújuláshoz: Miként vallhatom meg a hitemet, milyen szándékra
imádkozzam ebben az adventben?

Advent III. vasárnapjára - SZERETET
„Én a SZERETET vagyok! Nincs már
erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen
nagy szükségük van rám...” – olvassuk a
szép adventi történetben. Csakhogy emberi, kialvásra hajlamos szeretetünk az isteni
szeretetből kell, hogy táplálkozzék. Az a
szeretet, ami soha el nem múlik (1Kor 13), a
hit által megközelíthető, elérhető és „lekérhető” az idei adventben is.
Egy megtért gengszter a berlini stadionban azt mondta 80 000 ember előtt megtérése előtti elkeseredett elhatározásáról:
„Megfogadtam, hogy nem fogok többé szeretni és sírni”. Isten szeretete azonban egy
csapásra átformálta őt. Akkortól fölfedezte az Avilai Szent Teréz mondásában kifejezett igazságot: „Krisztusnak itt a földön
nincs keze, csak a tiéd. Krisztusnak itt a
földön nincs lába, csak a tiéd. A te szemeddel tekint könyörületesen a világra. A te

lábaddal jár szerte, hogy jót tegyen. A te kezed, amellyel áld.”
Don Bosco élete világra szóló hatást
gyakorolt. Fiatalemberként pályaválasztása előtt mégis válságban volt. Lelki tanácstalanságáról az „Oratóriumi Emlékiratok” c. önéletrajzában azt olvassuk, hogy
lelkivezetőre áhítozott: „Ó, ha lett volna akkor vezetőm, aki kezébe vette volna az én
hivatásom gondozását! Nagy kincs lett volna számomra, de ez hiányzott. Volt ugyan
jó gyóntató atyám, aki jó keresztényt akart
faragni belőlem, de aki sosem ment bele a
hivatásom kérdésébe.”
A szeretet szerteágazó gyakorlásának
egyik kiváló formája, amikor egy fiatal bátorító ösztönzést, egy jó könyvet, egy ajánlást kap tőlünk, melynek révén ráébred,
merre is menjen tovább az élet útján.
Kérdés a megújuláshoz: Miként növekedhetek a szeretetben ebben az adventben?

Advent IV. vasárnapjára - REMÉNY
„Hirtelen belépett egy gyerek, és mi- Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj, amíg nekem van lángom, meg
kor meglátta a három kialudt gyertyát, feltudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vakiáltott:
- De hiszen nektek égnetek kéne MIND- gyok a REMÉNY!” - zárul az adventi törÖRÖKKÉ! Elkeseredésében sírva fakadt. ténet.
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Az adventi várakozás segít minket, hogy
elmélyítsük lelkünkben a keresztény reményt. Belső világunkért tenni kell, foglalkozni kell vele. Benjámin László találóan fejez ki: „Fölemel tisztelettel a világ,
vagy legyűr, a páholyban, a porban az vagy,
ami belül.”
Néhány lélekformáló ötlet
• Végezzünk tehát nagytakarítást lelkünkben: szentgyónás, ha szükséges, akkor
életrend-napirend újítás, hogy visszaálljon
a rend belül.
• Vegyél egy jó lelki könyvet, és tedd az
éjjeliszekrényre! Esténként olvass belőle
egy-egy fejezetet! Sok jó könyvet találhatsz az interneten is.
• Csökkentsd a desszertfogyasztást is, de
legalább annyira a szén-dioxid kibocsátást: kevesebb autóhasználat, több tömegközlekedés, gyaloglás, kerékpározás - okosan, ami egészségünkre nem ártalmas, és
másoknak is használ.
Fiataloknak
• Kapcsolódj be egy pásztorjáték, öregotthon-, kórház- vagy nehéz sorsú gyermekek látogatásába.
• Utazás közben kapcsold ki az mp3-45-lejátszódat! Talán szokatlan a csönd, a
járgány brummogása, de így könnyebb
odafigyelni saját magunkra és a környezetünkre.
Családosoknak:

„Mit tegyünk, hogy megóvjuk házasságunkat a közösségi oldalak veszélyeitől?
• Húzzuk meg a határokat saját magunk,
házastársunk és házasságunk védelmében!
Beszéljük meg házastársunkkal, mi az, amit
mindketten elfogadunk, és mi az, amit szeretnénk elkerülni! Ha előre megegyezünk,
sok nézeteltéréstől és fájdalomtól óvjuk
meg magunkat.
• Családi állapotunknál jelöljük be, hogy
házas, és hagyjuk is így! A közösségi oldalak felhasználói egészen másként viszonyulnak ahhoz, aki házas, mint ahhoz, aki
nem. Ha házassági problémákkal küzdünk,
ne változtassuk állapotunkat bonyolultra,
mert ezzel csak nehezítjük a helyzetet!
• Mindig mondjuk el egymásnak, kiket
jelölünk ismerősnek, és ki akar minket ismerősnek jelölni! Az ismerősök sokfélék
lehetnek: gyerekkori játszótársak, osztálytársak, jelenlegi munkatársak, a tágabb
keresztény és más közösség tagjai. Mindegyiküknek megvan a maga története, amit
a házastársunk nem feltétlenül ismer. Beszéljünk egymásnak az ismerőseinkről!
• Mondjuk meg egymásnak a felhasználói nevünket és a jelszavunkat!
Az egymásnak adott életben a bizalom
megőrzése szempontjából fontos, hogy
mindig áttetszőek legyünk….
Idősebbeknek
Imádkozzatok a tehetősebb emberekért,
hogy hajlandóak legyenek adakozni a szegények javára!

Ajánlom az amerikai Krafsky házaspár
Kedves Olvasó! Kívánom, hogy idén a
„Facebook és a házasságod” című köny- családodban a béke, a hit, a szeretet és a
vét, melyben hat dologra biztatja és hat do- reménység gyertyája lobogjon!
logtól óvja a házastársakat. Néhány gondolatuk:
P. Andrásfalvy János SDB
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Örömhír
„Örvend az égiek kara, és zeng az angyalok dala, melyből értik a
pásztorok, ki pásztoruk, legfőbb Uruk!”
Az angyalok öröménekkel hirdették a születést, a napkeleti
bölcsek fölajánlották áldozati ajándékukat, a pásztorok szeretetüket. Jézusunk! Add meg nekünk a békét, melyet az angyalok hirdettek a jóakaratú embereknek.

„Vigasságos hangos, nagy
örömünk támadt, megszületett Jézus a beteg világnak.”
Krisztus, a betlehemi
Kisded irántunk való
szeretetből egy istállóban született, hogy az
elveszett emberiséget
az égi hazába visszavezesse.

„Jászolban látlak, szívemben várlak
Ó drága kisded, szép Jézusom. Fogadd el szívem, szeretlek híven, szűz
ágon virágzott Krisztusom.”
Szeretlek téged betlehemi Kisded, és engesztellek mindazon
bántalmakért, melyeket a földön elszenvedtél. Alázattal borulok lábaidhoz bocsánatért, kegyelemért és irgalomért.
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„Ó Jézus, mennyei vendég énnálam szállj! Vétkemtől, rútságaimtól ne
irtózzál!”
Jöjj segítségünkre gyöngeségünkben, hogy hitünk növekedjék, s minden kísértésben erős és állhatatos maradjak. Add
kegyelmed, hogy a földi élet minden szenvedésében egyedül
keressünk menedéket.

„Én is sietve elmegyek és elviszem a szívemet, aranyalma kis Jézusnak,
neki adom ajándéknak, legyen övé mindörökre.”
Ó isteni Kisded! Ha el kell válni jászolodtól és oltárodtól,
szívünk nálad marad, mert örökre Neked ajándékozzuk azt.
Térdre hullok Előtted, hogy szívem hódolattal bemutassam.
Kérünk, hogy a Te jóságodra mindenkor méltók legyünk.

„Kis pásztorlak a jászol fölött, egy csillag fénye tündöklött, hirdetve
Üdvözítőt, az égi közvetítőt.”
Jézusom! Te a mindenség Királya, az örök Isten emberré leszel, hogy minden embert magadhoz emelj. Add, hogy nagyon szerethessünk, gyújtsd meg és éleszd bennünk szereteted tüzét, hogy egyedül neked éljünk.

„Tiszta szűztől gyermek születék, mennyei királytól nékünk adaték.”
Légy áldva örökké, betlehemi Kisded az Oltáriszentségben.
Te vagy az én menedékem, életem vigasza. Téged választalak
isteni oltalmazómnak, életem vezérének, minden bajomban
vigasztalómnak, minden fáradtságomban és munkámban segítőmnek.
Összeállította: Juhász Imréné
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Én nem tudom…
Én nem tudom, kinek pontosan mit jelent karácsony évről
évre visszatérő ünnepe. Nem tudom, kiben
milyen érzéseket ébresztenek a jól ismert
szokások, a hagyományos ételek, az éjféli
szentmise, az ismerős énekek gyönyörű
strófái.
Azt viszont tudom,
hogy mi az a legfontosabb emberi érzés,
amelynek leginkább
hiányát érzem minden
család ünneplésében.
Gondolatmenetemet azért kezdtem a
föntebb leírt sorokkal,
mert azt a feladatot
kaptam a Harangszó
szerkesztőjétől, hogy
valamelyik karácsonyi énekünk egyik ritkán énekelt versszakának sorairól értekezzem.
Attól tartok, hogy
nem fogok tudni eme
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feladatnak maradéktalanul eleget tenni.
Bár elővettem az imakönyvemet, de
hiába keresgéltem, mindig a számomra
legkedvesebb karácsonyi ének sorai jutottak eszembe, és azon kaptam magam,
hogy már dúdolom is: „Fel nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett!”
Igen, kedves Olvasó, ezen cikk írójának sok-sok év után is könnyeket csalnak a szemébe Gárdonyi Géza sorai.
Visszatérve az írásom elején elkezdett
gondolathoz: azt tudom, hogy éppen az
öröm hiányzik ma a legtöbb ember karácsonyi ünnepléséből. Ezért döntöttem
úgy, hogy ezen ének soraival hívok meg
mindenkit a karácsonyi örömre.
Adventben elkezdünk lelkileg, testileg ráhangolódni a Megváltó születésének megünneplésére. Belül készülünk,
de körülöttünk már mindenütt karácsony
van. Elnézem az embereket: gondterheltek, feszültek, idegesek. Fogyasztó
tömeggé válnak, akik kipipálandó feladatot látnak az ajándékok beszerzésében. Gond, feszültség, idegesség, de
öröm - az nincs.
Aztán elérkezik a karácsony. Egyegy család együtt van. Egymás elviselése, a háziasszony és a családanya fáradtsága, az előre sejtett ajándékok kicsomagolása, de van-e igazi öröm?...
Attól tartok nincs.
Az öröm ugyanis független a szokásainktól, az öröm természetes, és váratlanul jön. Az igazi öröm őszinte kell,
hogy legyen. Az igazi karácsonyi öröm

a találkozás öröme, az Istennel és a számomra legkedvesebb emberekkel való
találkozás öröme. Mert a találkozás
öröm kellene, hogy legyen.
Szóval, kedves Olvasó, legyen a karácsony az öröm ünnepe! Így kívánok
mindenkinek Isten örömével átjárt
szent karácsonyt!

Fel nagy örömre
Fel nagy örömre, ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a lény,
Isteni Kisded szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd a te édes Istenedet!
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!
Lipcsák János
mezőkövesdi káplán
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A hit éltető kegyelme a Szent Családban

Gyermekkoromtól fogva mindig meg- jászlához. Hittel indultak el, a hit vezéérintett karácsony közelsége. Ma is kü- relte őket, és amikor megpillantották a jálönös varázsát élem meg, mert az Isten szolban fekvő Kisdedet - a hit ajándékát
emberhez lehajló szeretetét benne tudom kapva - boldogan tudtak hazatérni.
megtalálni. A születés misztériuma ma
Mi is minden évben átéljük karácsony
is elvarázsol. Csodálatos beletekinteni ünnepét. Mi is lélekben elzarándokolunk
egy csöppnyi gyermek tiszta, ártatlan Betlehembe. Mi is megláthatjuk a kisszemébe.
ded Jézust, és boldogan térhetünk haza
Milyen boldogok lehettek a pászto- szívünkben tekintetének örömével.
rok, a napkeleti bölcsek, akik Isten útTalán a nagy ünnepi forgatagban mi
mutatása - mondhatnánk - meghívása sem beszélünk másról, csak a betlehemi
nyomán jutottak el a betlehemi Kisded Kisdedről, Jézus Krisztusról. A jászol
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mellett azonban ott találjuk Szűz Máriát milyen komoly kijelentés volt ez. Ebben
és Szent Józsefet is. Ők nem csupán a benne volt a teljes önátadás, a teljes kidíszlet kellékei. Általuk valósult meg a üresedés, amelyben egész lényét, akaratát, vágyait, érzéseit, egész testét és lelkét,
megtestesülés örök pillanata.
Karácsony ünnepének ők is nagyon értelmét és mindenét tette oda Isten elé.
„Istenem, fogadj el engem teljes léfontos személyei. Az ő szemükben is
ugyanaz az öröm, boldogság sugárzik, nyemmel, akaratommal, életemmel. Semmint a kicsi Jézuséban. Rajtuk is az iste- mi mást nem akarok, csak egyedül Téged.
ni örök fényesség ragyog keresztül, mint Azt akarom megtenni, amit egyedül csak
Jézus arcán, mert mindketten részesei Is- Te akarsz.”
Hitével kész volt mindent alárendelni
ten titkának. A hit boldog emberei ők.
Hitünk növekedésében fontos szerepet Istennek. Abban az időben ez olyan kotöltenek be a szentek. A Hit évében, ka- moly döntés volt, amellyel egész életét,
rácsony közelségében most pillantsunk megélhetését is kockára tette. Mivel Mábe a Szent Család életébe, és érezzük át riát ezen lelkülete már gyermekkorától
azt a mély hitet, amellyel Szűz Mária és fogva éltette, Isten kedvét találta benne,
Szent József készek voltak minden kö- és rá merte bízni legféltettebb kincsét,
rülmények között ráhagyatkozni Isten egyszülött Fiát.
Az angyal is így köszönti: „Üdvözakaratára.
Szent Lukács evangélista csodálatos légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled
érzékkel adja át számunkra azt a benső- van. Áldottabb vagy te minden asszonységességet, amely a Szent Család, külö- nál.” (Lk 1,28)
Majd később egy megerősítést is ad,
nösen Szűz Mária Isten-kapcsolatában
érezhető. Az Erzsébetnél történő látoga- amely nemcsak a gyermek születésére
tás alkalmával nem véletlenül mondta vonatkozik, hanem egész jövőjét illetőErzsébet Máriának: „Boldog vagy Mária, en fontos: „Istennél semmi sem lehetetmert hitted, hogy beteljesedik mindaz, len.” (Lk 1,37)
Mária még Józseffel való jegyesi kapamit az Úr mondott neked.” (Lk 1,45)
Mária az Istenbe vetett feltétel nélkü- csolatát is kész feláldozni, vállalva annak
li hite által tudta valóra váltani Isten aka- veszélyét is, hogy ezért halálra kövezheratát. Nem kételkedett Istenben, minden tik. Szereti Józsefet, fontos neki, kész
körülmények között kész volt elfogadni vele az életét leélni, de Isten akarata enakaratát. Feltétel nélküli bizalom töltöt- nél is fontosabb.
te el életét Isten iránt. Isten szolgáló
Máriát ebben a vívódásában elcsönleányának a feladata, hogy mindent meg- desíti a hite. Amikor hazatér az Erzsétegyen, amit Ura kér - hangzik az An- betnél történt látogatás után, már látszik,
gyali üdvözlet alkalmával is. „Az Úr szol- hogy áldott állapotban van. Hogyan lehet
gáló leánya vagyok, történjék velem sza- mindezt megmagyarázni? Szereti Józsevaid szerint.” (Lk 1,38)
fet, mégsem meri neki elmondani, mert
Mai tudásunkkal fel sem tudjuk mérni, emberileg erről nem lehet beszélni.
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Ha Mária előáll az angyallal való tör- haza, mert Isten akaratában újra egyténettel, József joggal mondhatná: bo- másra találtak.
londnak tart, és holmi angyalmesével etet.
Ahogy József is Istenre bízta helyzeMária tudja ezt jól, és mivel nagyon tét, úgy tudott Istennél újra Máriára és a
szereti Józsefet, inkább hallgat. Ő már nagy titokra rátalálni. Isten neki is tudokorábban Isten kezébe tett mindent. Most mására hozza, hogy Mária Isten fiát horis hitével fordul Istenhez, és imában el- dozza a szíve alatt. Mária szereti őt, és ő
csendesedve vár, hogy az Úr cselekedjen. is ugyanígy vívódik.
Mária hitével tudja, hogy az Isten megIsten angyala azonban megerősíti Jóoldja ezt is, és megmutatja a helyes utat. zsefet is. „József, Dávid fia, ne félj atEzen a ponton most térjünk át József tól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen
egyéniségére. Ő is Isten embere. A róla a Szentlélektől van áldott állapotban.
feljegyzett életrajzi adatokból tudjuk, Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel,
hogy jóval idősebb volt Máriától. Isten mert ő szabadítja meg népét bűneitől.”
őt is kiválasztotta, és meghagyta neki, (Mt 1,20 – 21)
hogy várjon addig, amíg Isten meg nem
Ez a felszabadító élmény újra megerősíti őt is abban, hogy kit vegyen el fe- hozza József örömét. Megtapasztalja,
leségül.
hogy az Istenbe vetett hit megerősíti őt.
Mária nagyon kedves volt számára. Boldogan indul Máriához, s elviszi neki
Hitükben, lelkükben Isten iránti szerete- az örömhírt, így boldogan tudja karjaiba
tükben, egymás szeretetében teljes össz- ölelni.
hangban voltak. Szinte tiszta égből vilA hit újra meghozta gyümölcsét: Málámcsapás volt életében, amikor hóna- ria és József mindezek után még nagyobb
pok múlva Mária hazatér, és áldott álla- szeretetben, Istentől megerősítve és megpotban van.
áldva tudták élni tovább életüket. Már
Mi történt? Már mást szeret? Ő is - nem kellett magyarázkodni, hiszen mindmint Isten embere, Istenben hívő, Isten- ketten ismerték a titkot, Isten titkát.
ben bízó - imájában Istenhez fordul, és
Betlehem éjszakáján valóra vált ez a tiŐrá bízza életét és jövőjét.
tok. Szűz Mária és Szent József hitét még
A hit emberei Istenben bíznak. Ha az inkább megerősítette e szent éjszakának
Isten életünkben meg is enged valami boldog eseménye. Megbűvölten figyelrosszat, tudnunk kell, hogy abból mindig ték a kis Jézust, s szemeinek ragyogásávalami nagyobb jót akar kihozni.
ból még nagyobb szeretetre találtak.
Emlékezzünk csak arra, amikor Isten
Kedves Olvasók! Kívánom, hogy kakéri Ábrahámot, hogy áldozza fel fiát, rácsony szent ünnepén önök is lássák meg
Izsákot. Az Úr megállította Ábrahámot, a Szent Család örömet sugárzó tekintetét,
mert látta őszinte hitét, Izsák pedig el- és éljék át Isten ajándékozó szeretetét, és
fogadta Isten kezéből az áldozat szere- ez növelje Istenbe vetett hitüket!
pét. Ők is a hit példaképei. A történtek
Szarvas Péter esperes
után még nagyobb szeretetben tértek
Miskolc - Szent Anna Plébánia plébánosa
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„Boldogságot ád a hit, hogyha szíved ép.”
A 2012. évi karácsonyt a Hit évében
ünnepeljük meg. Sokféleképpen elmélkedhetünk hitünk titkairól, így
Megváltónk születéséről is: a Bibliát
olvasva és Isten szavát befogadva,
vagy valamilyen szentképet szemlélve. A legtöbb emberben egy szép karácsonyi ének vagy orgonakoncert
nyújtotta élmény is képes átadni valamit karácsony valódi üzenetéből.
Érdekes és értékes lehet számunkra, ha a Hit évében a Hozsanna című
népénekeskönyv egyes miseénekeit,
azon belül is egykoron a „Hiszekegyre” írt versszakokat vesszük elmélkedésünk alapjául. A Hozsanna
16. sz. karácsonyi népénekünk első
két verséből megtudjuk: a második
személy most lép a földre („Mézet
ont az ég!”), Istennek énekel glóriát
az angyal, vele együtt Mária és Betlehem. Ezt követi a 3. (Hiszekegyre)
versszak:
Jó pásztoremberek,
mind jámbor, nyílt szívek.
Hallják boldog hangjait:
„Földön békesség!”
Boldogságot ád a hit,
hogyha szíved ép.
Hisszük is szavát,
hisszük is szavát.

A pásztoremberek azért hallhatják
meg a föld lakóinak békességet meghirdető mennyei ének hangját, mert jó
emberek: jámbor, ép és nyíltszívű emberek. Birtokában vannak annak a képességnek, amellyel meg tudnak nyílni az üdvösséget hozó Jézus előtt, és
amivel életükbe, szívükbe zárják Őt.
Ezáltal nyerik el a hit gazdag ajándékát, és jutnak el az igazi béke és a boldogság megtapasztalására.
Ezzel a hittel a betlehemi pásztorokkal együtt mi is boldogan valljuk:
Hisszük is szavát, hisszük is szavát.
Egyúttal lelkiismeretvizsgálati kérdés
lesz számunkra: Valóban hisszük is
szavát?
Sokan azt sem hiszik el, hogy a földön megélhető a boldogság és a béke.
Megrendítő Lukács evangéliumában a
kijelentés: „De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”
(Lk 19,8)

Elfogadjuk-e Jézus minden szavát,
igazságát, és azt a tanítást is, amit Jézus az Ő katolikus egyháza által hinni tár elénk? Életvitelünk vajon viszszaigazolja-e keresztény hitünket?
Az Üdvözítő születése, az Istenbe
vetett hit, a Jézussal való baráti kapcsolat létesítése és megerősítése sokakat hidegen hagy. Ezek most még nem
elég jámbor, ép és nyíltszívű emberek.
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A Katolikus Egyház Katekizmusa
így tanít az Istent elutasító és az Istent
kereső emberi magatartásról:
• 29/ Az ember “ezt az Istennel
való bensőséges és élő kapcsolatot”
elfeledheti, tagadhatja, sőt kifejezetten vissza is utasíthatja. Az ilyen magatartások nagyon különböző forrásokból eredhetnek: a világban tapasztalható rossz miatti fölháborodásból, vallási tudatlanságból vagy
közömbösségből, világi és anyagi
gondokból, a hívők rossz példájából,
a vallásellenes szellemi áramlatokból, s végül, a bűnös ember azon hajlandóságából, hogy félelmében elrejtőzzön Isten elől, vagy elfusson az
Úr hívása elől.
• 30/ “Örvendezzék az istenkeresők
szíve”. (Zsolt 105,3) Ha az ember el is felejti vagy visszautasítja Istent, Ő szüntelenül hív minden embert, hogy Őt
keresse, hogy az ember éljen és megtalálja boldogságát. E keresés azonban megkívánja az embertől értelmének teljes erőfeszítését és akaratának
egyenességét, az egyenes “szívet”, és
mások tanúságát is, akik megtanítják
Istent keresni.
“Nagy vagy, Uram, és minden dicséretre méltó. Nagy a te erőd és bölcsességednek nincsen száma. És dicsérni akar téged az ember, teremtésed részecskéje; a halandóságát
hordozó ember is, aki hordozza bűnének bizonyságát, és a bizonyságot,
hogy Te a kevélyeknek ellenállsz. És

mégis dicsérni akar téged az ember,
teremtésed részecskéje. Te ébresztgetsz, hogy gyönyörűséget találjunk
dicséretedben, mert magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.” (Szent Ágoston)
A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a Hit éve megnyitójára
kiadott körlevele buzdít minket, hogy
ismerjük meg jobban hitünket, annak
mélységét és szépségét:
…Mit jelent a Jézus Krisztusba vetett hit, amit a Hit évében szeretnénk
elmélyíteni és élővé tenni? A hit mindenekelőtt személyes találkozás Istennel.
… A mi hitünk is csak Krisztusra,
az Igazságra épülhet, és csak a vele
való élő kapcsolat adhatja meg azt a
szívbéli örömet, amit sugározni tudunk
a világban. De hogy a hit örömét sugározni tudjuk, először nekünk kell
megújulni hitünkben.
…Szentatyánk, XVI. Benedek pápa
így tanít: „A szív azt jelenti, hogy a
hitre jutás első aktusa Isten ajándéka és a kegyelem műve, amely hat és
átformálja a személyiség mélyét.”
(Porta fidei, 10) Szent Lukács írja az Apostolok Cselekedeteiben, hogy Filippiben
egy bizonyos Lídiának „az Úr megnyitotta a szívét arra, amit Pál mondott” (16,14), vagyis a hit tartalmának
ismerete önmagában még nem elég.
Szükséges, hogy a szívet – vagyis az
emberi személy szentélyét – meg-
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nyissa a kegyelem, hogy lásson és
értse, miről szól valójában Isten
hirdetett szava.
…Aki azonban komolyan veszi, aki hisz Krisztusban, az Igazságban, annak számára a mi katolikus hitünk ma is az élet, az örök
élet boldogító forrása.
…Az apostolokhoz hasonlóan
visszük kérésünket Mesterünkhöz,
és az egész Egyházzal, Róma püspökével együtt kérjük: „Uram, növeld bennünk a hitet”. (Lk 17,5)
Ezért imádkozunk most, hogy
a Szentlélek felélessze bennünk
az élő hitet Jézus Krisztusban,
akit az Atya küldött a világba az
emberek üdvözítésére. Hitünk váljék szerető bizalommá az Egyház
megújulására. „A Hit évében a
kegyelem ezen idejét Isten Anyjára bízzuk,” – írja a Szentatya –
„akit ’boldognak’ mondunk, ’mert
hitt’ ”. (Porta fidei, 15)
Népénekünk így folytatódik:
És mennek boldogan,
hol Jézus jászla van,
Hozzák tiszta szívüket
szép ajándokul.
Mink is hozzuk, jó hívek,
várja már az Úr:
Tiszta, hű szívet, tiszta,
hű szívet.

Csendülj karácsony
csengettyűje
Karácsony csengettyűje csenget.
Tűnő aranypercek szitálnak.
A földre küldött „égi rendek”
emberek társaivá válnak.
Vannak, akik köszöntik Jézust
jó akarattal, élő hittel,
amíg mások növelik a virtust.
Az erőszak parancsra tisztel.
Karácsony csengettyűje csenget,
szelíden szólít küzdelemre.
Ki az, kit szívünk ma dédelget?
A Kisded? Vagy halandó lények?
Karácsony! Töröld tévedésünk!
Ez új korszak megtéveszt minket.
Egy tetszetősebb „istent” kértünk,
s romba döntötte terveinket.
Akartunk lenni bölcs királyok,
s miénk lett koldusok ruhája.
Eszmék diktálták, hova álljunk.
Nem adtunk a „GYERMEK” hangjára.
Ments meg karácsony csengettyűje!
Gyújtsál bennünk sok fénylő gyertyát!
Legyünk a Jó Hír buzgó őre
KARÁCSONY, mit e világ él át!

Árvai Zoltán
Farkas Eleonóra
vizsolyi plébános
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„Karácsony! Karácsony!
Vigadozzunk, énekeljünk, tapsoljunk!”

(Hozsanna 27)

Az adventi idő múlásával bizonyára énekelni, tapsolni; még akkor is, ha emegyre nagyobb jelentőséget kapnak e so- bertársaink kérdő tekintettel vonják kétrok felszólításai. Az „Úrjövetben” töltött ségbe épelméjűségünket.
Ha csak tehetem, szívesen veszek rész
hetek magunkba fordulása után, a hoszszabbodó estéknek már egyre nagyobb óvodai eseményeken, talán nemcsak
fénnyel való telítődése láttán kiáltunk mint protokoll meghívott. Belefeledkefel tiszta szívből kétszeresen: Karácsony! ző csodálattal tudom szemlélni az őszinAmikor valami jelentős dolgot aka- te gyermeki szerepléseket, főként, amirunk közölni, mert fontos vagy mert sür- kor minden feszélyezettség nélkül rágős, rövid csendet tartva újra megismé- néznek a szülőre, családi csapatra, és
vígan integetnek, mit sem törődve az
teljük a kulcsszót.
Emlékszem nagyszüleim és szüleim óvónők sürgető rendezői utasításaival.
ég felé tartott mutatóujjára, amikor rossz Aztán a műsor végeztével - amikor a refát tettem a tűzre: „Vigyázz! Vigyázz!” pertoárt már végigénekelték és megha- ami rendszerint valamiféle komolyabb joltak - büszkén tudják megtapsolni egymást és saját magukat is.
felelősségre vonást előlegezett meg.
Mire, ha nem erre az őszinte gyerBoldogan gondolhatunk vissza a nyári olimpiai események felemelő szurko- meki lelkületre mondta Urunk, hogy:
lói skandálására: „Magyarok! Magya- „Bizony, bizony mondom nektek, ha nem
rok!”, amibe unokaöcséimmel - nálam lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem
töltött nyaralásuk alatt - mi is oly sokszor juthattok be az Isten országába!”
Az Isten gyermekké lett, hogy mi
bekapcsolódtunk.
De leghangsúlyosabban a tanító Jé- megistenüljük. Legyünk hát gyermekien
zus áll előttünk, aki számtalanszor fel- őszinték és tiszták, hogy már ebben a
hívja figyelmünket valami életbevágóan földi életben is megérezzünk valamit a
fontos tényre: „Bizony, bizony mondom földöntúli, örök, isteni boldogságból!
Ha már fentebb szóba hoztam, még
nektek…”
Karácsony éjszakáján, az istálló fél- egy lelket vidító emléket leírok az olimhomályában megállva a jászol felett, em- piai közvetítésekből. A közelmúltban lékeztessük magunkat: „Bizony, bizony! olimpiai napot rendezve - a rudabányai isA mindenható Isten lett emberré! Értem!” kolások vendégül látták a talán legkeAmikor pedig ez az önmagunknak vésbé (el)várt olimpiai aranyat hazahozó
szóló figyelmeztetés eljut a tudatunkig, Risztov Évát. Öröm volt látni a korábnem is lehet mást tenni, csak vigadozni, ban mélységeket is - és most a magassá18 ________________________________________________________________

got is - megjárt bajnoknő derűs egyszerűségét a lelkes gyerekek gyűrűjében.
Magam számára pedig lehetőség volt
ez arra, hogy újra felidézzem a tízkilométeres hosszútávúszás eredményhirdetésének egy apró momentumát, amit
a későbbi televíziós ismétléseken már
hiába kerestem. Úton lévén, a rádión
keresztül kapcsolódtam be az élő közvetítésbe.
Amikor már átadták az aranyérmet is,
és - talán mindannyian könnyes szemmel
- elénekeltük nemzetünk Himnuszát, a
záróakkordok lecsengése végén, még mielőtt az éljenzés és a tapsorkán kitört
volna, valaki a tömegből bátorítóan, teli
torokból ordította oda a dobogó csúcsán
álló - legfényesebb érmét hitetlenkedve
szemlélő - megszeppent úszónőnek:
„Nevess Évi!”

Valaki, aki talán ismerte az odáig elvezető - egyáltalán nem egyenes - sokszor nem örömteli és könnyű utat.
Az ószövetségi göröngyös út végén,
az újszövetség küszöbén - mert emberi
voltunkat az Isten Fia magára vette - diadalittasan húzhatod ki magad, mintha
csak egy dobogó csúcsán állnál. Amikor pedig gyermeked vagy unokád meghajol a karácsonyi misztériumjáték végén, legyél te az, aki elkezdi a mások
által templomba nem illőnek gondolt
tapsolást. Ha pedig szenteste legkedvesebb karácsonyi énekeidet zengitek vígan
az ősszülők vétkére gyógyírt hozó Megváltó születését ünnepelve, bökd oldalba a melletted ülő szomszédasszonyt:
„Nevess Évi!”
Kalóczkai Gábor
rudabányai plébános
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Miben más a lengyel karácsony?
A lengyel karácsonyi szokások sok a kis Jézus szobrát egy fokkal lejjebb heszállal kötődnek a keresztény hagyomá- lyezi az erre a célra készített létrán, hogy
nyokhoz és az ősi pogány babonákhoz. Jézus nap mint nap egyre közelebb keSzerencsére több bennük a keresztény rüljön a jászolhoz, ahol Szűz Mária és
jelleg. A lengyel karácsony is advent idő- Szent József várja a Messiást.
A 2. gyermek hazaviszi Szűz Mária
szakával kezdődik, melyre a családok
többsége lelkileg is igyekszik felkészül- szobrát, a 3. pedig a Jézus szobrot, hogy
ni. A szülők többsége felelősséget vállal otthon családjával és szomszédaival
gyermekük vallási fejlődéséért, ezért akár együtt rózsafűzért imádkozzanak vagy
a gyerekekkel, akár nélkülük a roráté mi- énekeljenek előtte. Természetesen annak
a gyereknek, aki ebben a megtiszteltesére rendszeresen eljárnak.
A roráté mindennap reggel 6-kor, vagy tésben részesült, a következő napon meg
este 6-kor kezdődik, az egyes plébániák- kell jelennie a templomban, hogy visszatól függően. Ami más Lengyelországban, hozza a szobrot, és hogy a következő
az az, hogy a roráté misén rengeteg gye- gyermek azt haza tudja vinni.
A roráté szentmisét kék színű miserurek vesz részt. A templom bejáratánál a
szentmise megkezdése előtt a gyerekek hában celebráljuk, mivel Szűz Máriával
egy számukra ismeretlen kép egy-egy da- együtt várjuk a világ Üdvözítőjét. A rorárabkáját kapják, melynek hátoldalán dá- té mise elején a templom félhomályban
tum is található. A gyermek minden mise úszik, és a gyerekek az általuk készített
után ráragasztja azt egy A4-es méretű lap- lámpásokkal az oltár felé fordulnak, énera, mely dátumok szerint van felosztva. Ha kelve a “Rorate cealis“ című dalt. Aminaponta jár misére, akkor az advent végén kor a roráté misében elhangzik a “Dicsőa lapon egy szép kép áll össze, amelyért ség a magasságban Istennek”, egyre több
lámpát kapcsolnak fel, és az ének alatt a
valamilyen meglepetést is lehet kapni.
Ha a gyerekek valami más ajándékban ministránsok folyamatosan csöngetnek.
Végre eljön a várva várt december
is szeretnének részesülni, akkor a szentmisét megelőző napon egy általuk készí- 24-e! A legfontosabb, amit betartunk ezen
tett, papírszívecskét hoznak be a temp- a napon, az a karácsony előtti böjt. Aznap
lomba, ráírva az előző napi jótettüket. Ezt nem illik reggelit enni, csak délben valaa papírszívet az oltár előtt lévő - erre a cél- mi egyszerű levest. E napon a ház minra készített - kosárba helyezik. A mise vé- den zugát ki kell takarítani, ami az édesgén a pap 3 szívecskét húz ki, amelyen a anya és gyerekek dolga, mert amilyen a
gyermek neve, osztálya áll. A kiválasztott lakás, olyan a szív állapota is.
A karácsonyfa előkészítése az édesgyerekek ezután feladatot kapnak.
Az első gyerek a mise résztvevői előtt apa feladata, de a díszítést az egész csa20 ________________________________________________________________

A karácsonyi vacsora böjti jellegű, ám
lád végzi. A feldíszített fa abban a szobában áll, ahol a vacsorához terítenek, és ez ma már inkább hagyománytiszteletből,
és nem a kötelező kánonjogból fakad. Az
a fát február 2-ig illik megtartani.
A vacsora előtt a gyerekek édesapjuk ősi lengyelek képesek voltak ezt a korfelszólítására megkeresik a karácsonyfa látozást oly módon tiszteletben tartani,
alatt az ajándékokat, amelyeket “egy an- hogy a lengyel böjt fogalma világszerte
gyalka vagy a kis Jézus” észrevétlenül híressé vált: pl. a húst a székelykáposzhozott be az ablakon keresztül, ezért az tához hasonló bigosban gomba helyettesítette! Az asztalon a legváltozatosabban
ablak is nyitva van.
A karácsonyi vacsorát akkor kezdhet- elkészített halételek domináltak, elsőjük el, amikor feljön az égre az első csil- sorban pontyleves, kocsonyás ponty stb.
Napjainkban a leghagyományosabb
lag, és asztalhoz ül a család. Amikor elkezdődik a vacsora, nem illik az asztal- lengyel vigíliai vacsorafogások: méz,
tól felállni, mert a család egysége nagyon aszaltszilva, finom fűszeres és borsos cékfontos. Az asztalon mindig van egy plusz laleves, gombák, káposztás- és gombás
tányér is, ha véletlenül vendég érkezne, pirogok, mindenfajta kása gombaszósszal,
ponty és csuka.
hogy ő is velük tudjon étkezni.
Az ételsor régiónként változhat. KöA karácsonyestét a családfő, az édesapa nyitja meg a Szentírás olvasásával. telező mindenbe belekóstolni, mert a hieFelolvassa Jézus Krisztus születésének delem szerint minden meg nem kóstolt
történetét, melyet mindenki csöndben és étel a jövő évre egy-egy kellemes dolog
állva hallgat. Utána ostyatöréssel kezdő- elmaradását jövendöli. Mások szerint pedik a jókívánságok átadása, vagy ha kell, dig minden elfogyasztott étel az eljövenkibékülnek a családtagok, ami az elégté- dő karácsonyestek későbbi sikerét gatel során gyakran megtörténik. Az ünne- rantálja.
Régebben a vacsora és a közös karápi jókívánság kíséretében mindenki tör
és elfogyaszt egy apró darabkát az os- csonyi dalok éneklése után különféle néptyából. (Advent napjaiban ostyatörést tar- szokásoknak hódoltak: pl. a Warmia és
tanak minden lengyel munkahelyen, vagy Mazury tájon - amikor a társaság még az
más közösségben, baráti társaságokban asztalnál ült - mindenki húzott egy széis). Vannak rózsaszínű ostyák (pasterka), naszálat az abrosz alól. Ha valaki egyeamelyeket éjfélkor az állatoknak adnak, nes szálat húzott, az egyszerű, veszémivel szentestén az állatok is képesek lyektől mentes évre számíthatott. Ha görbe volt a szénaszál, bonyolultnak ígérkemegszólalni emberi nyelven.
A vigíliai vacsoránál az abrosz alatt zett az illető eljövendő esztendeje.
Több lengyel régióban szokás volt - ma
szénának kell lennie. Az asztalra 12 fogás kerül, emlékeztetve a 12 apostolra. ritkaságszámba megy - a betlehemezés
Falusi hagyomány szerint az étkeknek (koledowanie). A betlehemezők köteletartalmazniuk kell a föld valamennyi ter- zően három figurát vittek magukkal: a
mését annak reményében, hogy azok jö- gólyát (új év, új élet), a kecskét (termékenység) és a medvét (a természet haravőre is megteremjenek.
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gos ereje, amelyet ki kell engesztelni).
nevezett “halott kéz törvénye” alapján.
A “koledowanie” elnevezés a papok
Szerencsére Wyszynski Stefan bíboünnepek előtti vagy utáni családlátogatá- ros törekvésének és szenvedésének kösait és a házszentelést együtt is jelöli. szönhetően a katolikus egyház tovább
Ezalatt rövid beszélgetés, és a templom ja- működhetett, és hitoktatást is végezhevára történő adománygyűjtés folyik.
tett a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek
A “pasterka” a vigíliai éjféli ünnepi körében. Templomba lehetett járni, sőt a
mise, amely a lengyel karácsonyi hagyo- kommunista párttagok a “földalatti” egymányok közül mindmáig a legerőtelje- házban keresztelték meg gyermekeiket.
sebben maradt fenn. A név azokra a pászEgyszer Wyszynski bíboros egy börtorokra emlékeztet, akik a leggyorsabban tönbe ment foglyokat látogatni és gyónsiettek a megszületett Jézust köszönteni. tatni, mert közeledett a karácsony. A börA hagyomány az V. századig nyúlik visz- tönőrök nem akarták beengedni, mire ő
sza. Napjainkban a pasterka a “Wsród hangoson elkezdte imádkozni a rózsafűnocnej ciszy” c. lengyel kolendával veszi zért. Mivel imájához sok ezren csatlakezdetét. A templomokban jászolokat (ja- koztak, a hatóságok a tömeg hitének hasełka) díszítenek, és a pásztorjátékkal tására beengedték a bíborost, hogy ne lekezdődik a szentmise.
gyen belőle nagyobb botrány. Hála IsNevezetes esemény a jászolok értéke- tennek, senki nem mert géppisztollyal az
lése, a legszebbek nyilvános elismerése. emberek közé lőni.
A lengyel történelem legsúlyosabb időA lengyel nép hitét sohasem veszítetszakaiban (megszállások, háborúk, sú- te el. A papoknak viszont vigyázniuk kellyos politikai fordulatok) a jászolkészítők lett arra, hogy ne politizáljanak és ne préellenállási jelképeket is komponáltak al- dikáljanak a kommunista rendszer ellen.
kotásaikba. Egyes korokban - pl. a II. vi1984-ben Jerzy Pipiełuszko atyát a
lágháborús német megszállás idején, majd Lengyel Szolidaritás lelkipásztorát brua sztálinizmus éveiben is - hatóságilag tálisan megölték a lengyel AVO-sok, és
tiltották a jászolok készítését.
halála után a włocławeki víztározó vízéA lengyel nép kereszténnyé válása a X. be dobták a megkínzott testet. Azt állíszázadban történt meg, amikor I. Miesz- tották róla, hogy felvilágosította a lenko lengyel herceg feleségül vette Dobrá- gyel munkásokat, miszerint a kommuvát, a cseh hercegnőt.
nista rezsim az emberiség ellensége. Az
A kommunizmus alatt Lengyelország- atya mottója volt: “A rosszat jóval győzd
ban nem működhettek katolikus iskolák le” (vö. Róm 12). Popiełuszko atya volt a
csak az oswiecim-i (auschwitzi) szalézi szocialista rezsim utolsó vértanúja. Azószakközépiskola és szakiskola. A II. vi- ta Lengyelország Wyszynski bíborosnak,
lágháború előtti egyházi létesítményeket Popiełuszko atyának és II. János Pál pábezárták, vagy más célra használták. A pának köszönhetően hűségesen őrzi saját
kommunisták a katolikus egyház tulajdo- hitét.
nát kisajátították, tönkretették, az iskoláP. Kukuczka Róbert SDB
kat bezárták (1950-től - 1989-ig) az úgylengyel szerzetes
________________________________________________________________
22

Kántálás - az elfelejtett népszokás
Tokaj-Hegyalján, egy Szerencs közeli faluban láttam meg a napvilágot.
Ötéves koromig éltem ott, de gyerekkoromban is - míg nagyszüleim éltek,
sőt most is - mindig meglátogatom szülőfalumat és temetőjét. Ott ismertem
meg a karácsonyi kántálás szokását,
amelynek emléke még ma is elevenen
él bennem.
December 24-én, karácsony vigíliáján délután 3 - 4 óra között kezdték az
iskolás gyerekek a kántálást. Barátok,
barátnők, testvérek, unokatestvérek öszszeálltak, és együtt járták a falut. Felkeresték a csoportban lévők rokonainak, ismerőseinek a házát. Bementek az
udvarra, és az ablakon bekiáltottak:
“Szabad-e az Istent dicsérni?” A válasz vagy az volt, hogy “Szabad”, vagy
az, hogy “Dicsérd, ahogy tetszik!”
Ezt követően az ablak alá állva elénekeltek egy vagy két - a karácsonyi
ünnepkörbe illő - éneket, netán egy
éneknek az összes strófáját. Az ismert
dalok mellett (“Mennyből az angyal”,
“Csordapásztorok” stb.) helyieket, kevésbé ismerteket is énekeltek, és én is
velük együtt
Ott tanultam meg a gyermekek kedves kántálási énekét, amely a következőképpen mondja el a betlehemi történetet:

“Hideg szeles éjszakában
Megjelent az Úr angyala.
Pásztoroknak, akik féltek,
Mondá nekik, ne féljetek,
Menjetek el Betlehembe,
siessetek.
A pásztorok nem értették,
Angyal szavát nem sejtették.
Ismét mondom, ne féljetek,
Angyal vagyok, jót hirdetek:
Menjetek el Betlehembe,
siessetek.
A pásztorok elindultak,
Betlehembe eljutottak.
Ott találták a Megváltót,
Jászolban a Szabadítót.
Barmok közt látták sírni a
Vigasztalót.
Mi is olyan napot várunk,
Szívünk Jézusnak ajánljuk.
Vedd kedvesen imádságunk,
Más egyebet nem adhatunk,
Százezerszer üdvözlégy kis
Messiásunk.”

(Azóta is a karácsonyfa mellett gyermekeim - most már unokáim - kérésére
el kell énekelnem ezt a kántálási éneket).
Az éneklés befejeztével a következő
jókívánságot kiáltották kórusban:
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“Adjon az Isten sok karácsonyestét elérni, ne ilyen
szomorút, örvendetesebbet. Bort, búzát eleget, határunkba csendes békességet, szívünkből kívánjuk az
egész háznépnek!”

Régi népszokások újjáéledése
betlehemezés - kántálás

Ezután szaladtak a lakás
bejárati ajtajához (akkor
“pitvar” vagy “pitvarajtónak” hívták). Itt kaptak a
ház asszonyától egy-egy
diót, pár szem mogyorót,
mákos- vagy diós kalácsot,
esetleg pár fillért. Megköszönték, elköszöntek és
mentek tovább kántálni.
Az iskolás gyerekek az
akkori időnek megfelelően
iskolatarisznyával a nyakukban jártak kántálni,
hogy a kapott ajándékot legyen mibe összegyűjteni.
Aki nem volt még iskolás, de a nagyobb testvéreivel kántálni akart, annak
az édesanyja varrt tarisznyát. Az én tarisznyámat a
nagyanyám varrta.
Hát így jártuk végig a
falut, este 8 óráig, mert utána már a legények és a
nagylányok alkottak vegyes kántáló csoportokat.
Szépek ezek az emlékek, szívet melengetőek,
öröm felidézni őket.
Dr. Kúti István - Ózd
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Kezdődik a Hit éve
XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24-e - Krisztus király ünnepe - közötti időszakra meghirdette a Hit évét. A tematikus évvel az Egyház figyelmének középpontjába akarja állítani a Jézus Krisztussal való találkozást.

„Amióta csak megkezdtem szolgálatomat Péter utódaként, emlékeztettem annak szükségességére, hogy újra
fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a
Krisztussal való találkozás örömét és
mindig megújuló életerejét.
Nem fogadhatjuk el, hogy a só ízét
veszítse, sem azt, hogy véka alá rejtsük
a világosságot. (vö. Mt 5,13-16) A mai ember is érezheti annak szükségét, hogy
a szamariai asszonyhoz hasonlóan
menjen a kúthoz, hogy Jézust hallgassa, aki hív, hogy higgyünk benne, és
merítsünk a belőle fakadó élő vízből.
(vö. Jn 4,14)

Újra föl kell fedeznünk, mit jelent
táplálkozni Isten Igéjével, ahogyan azt
az Egyház hűségesen ránk hagyományozta, és az Élet Kenyerével, ahogyan
azt Ő adta át a tanítványainak. (vö. Jn
6,51) Jézus tanítása ugyanis ma is ugyan-

olyan erővel visszhangzik: „Ne olyan
eledelért fáradozzatok, amely elvész,
hanem olyanért, amely megmarad az
örök életre.” (Jn 6,27)
A hallgatóság kérdése ma is ugyanaz: „Mit kell tennünk, hogy Istennek
tetsző dolgot cselekedjünk?” (Jn 6,28)
Ismerjük Jézus válaszát: „Istennek tetsző cselekedet az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.” (Jn 6,29)
Tehát a Jézus Krisztusba vetett hit
az út, amelyen biztonságosan eljuthatunk az üdvösségre.
Mindennek fényében határoztam el,
hogy meghirdetem a Hit évét. 2012.
október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat
megnyitásának 50. évfordulóján fog
kezdődni, és 2013. november 24-én, a
mi Urunk, Jézus Krisztus, a Mindenség
Királyának ünnepén fejeződik be.”
(Részletek XVI. Benedek Pápa „Porta fidei”
(A hit kapuja) kezdetű apostoli leveléből)

A Hit évének logója egy hullámokon ringó bárkát ábrázol az
Egyház jelképeként. A főárboc egy kereszt, amelynek vitorláit
dinamikus jelekkel Krisztus IHS monogramja alkotja. A vitorlák mögött a Nap látható, amely a monogrammal együtt az
Eucharisztiára utal.
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Zsinat - Karácsony - Hit éve
XVI. Benedek pápa október 11-i
kezdettel meghirdette a Hit évét. Október 11-i kezdettel hirdette meg, és
ezzel utalni akart a II. Vatikáni Zsinat
megnyitására. A Hit éve és a II. Vatikáni
Zsinat között szoros kapcsolat van.
Meg kell ugyanis állapítani, hogy
a II. Vatikáni Zsinat eszméi nem mentek át teljes mértékben a köztudatba.
Ugyanaz a helyzet, mint volt az V. Lateráni Zsinat után. Ez a zsinat 1512től 1517-ig tartott.
Tessék felfigyelni az évszámra!
1517-ben lépett fel Luther Márton.
Az Egyház telve volt a megújulás vágyával. A zsinat nagyon üdvös határozatokat hozott, de nem történt semmi. Nem volt, aki az üdvös eszméket
végrehajtsa.
Majd jött a Tridenti Zsinat, s valójában ez sem tett mást, mint nagyrészt
átvette az V. Lateráni Zsinat határozatait. Voltak lánglelkű férfiak, akik
végrehajtották azokat, és megújult az
Egyház. Közben azonban - a közhangulatot kihasználva - megtörtént egy
félresikerült reform: a hitújítás.
Ezek tudatában hirdette meg a
Szentatya a Hit évét: vagyis, hajtsuk
már végre a II. Vatikáni Zsinat határozatait a hit szellemében.

A karácsony ünnepe pedig itt van a
kettő között: a zsinat és a meghirdetett Hit éve között, mint a hit tengelye.
Mert a karácsony ünnepe, Krisztus
személye - a hit forrása.
Karácsony a hit ünnepe. Azt ünnepeljük, hogy az örök Ige, a második isteni személy emberi testet öltött magára, és megjelent a földön. Az Ige
személye Istennek örök gondolata: Isten megismeri önmagát, ismeri a világot, és ez a végtelen, kimerítő ismeret az isteni gondolatoknak öszszessége a második isteni személy.
Benne mondta ki Isten önmagát. Ő
közölte Isten gondolatait.
Amit mi Istenről biztosan tudunk,
azt Jézus Krisztustól tudjuk. Mi azt
gondoljuk Istenről, amit Ő mondott.
Benne nyilatkoztatta ki Isten önmagát. Mi ezeket az igazságokat elfogadjuk, hisszük.
Ezért Ő a hit forrása, és születése
a hit ünnepe. Aki ezt az igazságot elfogadja, annak van karácsonya, öröme, békéje, boldogsága. Ezért hittel,
hálával fogadjuk és ünnepeljük Őt.
A Szentatya azért hirdette meg a
Hit évét, hogy valóra váltsuk a II. Vatikáni Zsinat határozatait. Az Egyház
újuljon meg a hit szellemében, Jézus
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tanításának szellemében.
Meghirdeti az Egyház az újra-evangelizációt. Hirdessük meg a világnak
újra Jézus tanítását, s Jézus tanításában kell megújulnia a világnak. El
kell fogadni Őt! Hinni kell! „Ha nem
fogadjátok úgy Isten országát mint
egy gyermek, nem mentek be oda.”
Gyermeki hittel kell fogadni Jézus
tanítását, hitünk igazságait, és úgy kell

meghirdetni is. Nem bölcselkedő beszéddel, hanem ahogyan Szent Pál
megfogalmazta: „Én pedig nem bölcselkedő beszéddel mentem hozzátok.”
Cselekedetekre van szükség. Hitből fakadó cselekedetekre. Akkor lesz
sikeres a Hit éve. Így karácsony - a Hit
évének a kezdetén - a hit bázisa.
Czakó István
ny. kanonok

Ima a Hit évében
Szentháromság egy Isten! Hálát adunk Neked szereteted vonzásáért és
a hit kegyelméért, amely által megismerhetünk Téged, irgalmas és igaz
Istenünket. Köszönjük, hogy Jézusban megmutattad a hit győzelmes
erejét, és Őt követve növekedhetünk az Isten- és az emberszeretetben.
A szentmisében szemléljük hitünk szent titkát, és merítünk az éltető Forrásból, amely gyümölcsözővé teszi életünket.
Kérünk, növeld bennünk a hit bátorságát, erősítsd hűségünket Egyházad
iránt, és add, hogy tevékeny hitünkkel munkatársaid lehessünk családunk,
nemzetünk és az egész világ megszentelésében.
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, hitvalló apostolok és vértanúk,
magyar szentek és boldogok - könyörögjetek érettünk! Ámen.
Gondolatok a hitről
A hit szeme annál tisztábban látja a célt, minél sűrűbb bozóton kell
áthaladnia.
Hinni annyit tesz, mint a semmit feladni a mindenért.
Hitünk csak akkor világít nekünk, ha Isten felé fordulunk vele.
Az élet kezdete a hit. Befejezése pedig a szeretet. A kettő együttvéve teszi
az embert Isten tulajdonává. /Loyolai Szt. Ignác/
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Az útkészítő(k)
Jézus Krisztus, a Hit évének elején Tereád emeljük tekintetünket. /Zsid. 12,2/ Hálát adunk Istennek Teéretted.
Mert közel jötték hozzánk. Persze a Te stílusod szerint. Műfajod tökéletesen isteni. De mélyen emberi is. És ez nekünk a döntő.
Rejtőzködve és harmatlábakon lépdelsz. Kedveled a
csendet, a feltűnés nélküli munkálkodást. Ezt az ösvényt
tapostad ki számunkra. És meggyőződésed: ez az út járható. Mert ez vezet el az igazsághoz, az igazságra. Sőt, az
életre, mégpedig a véglegesre, a teljesre. Az Országba.
Hálát adunk Neked, mert elfogadtad sorsunkat. A költő szerint „a zord életet.” Te, „kiről zengjük, hogy megszületett!” /Babits/ Te, aki így beszéltél: „meghaltam, s íme,
mégis élek, örökké” /Jel.1,18/ És tetszik Neked: hatalmadat
nem kívánod fitogtatni. És ha ez botrány ma is, akkor is:
nem rontod rá senkire az ajtót. Te, „minden udvariasság
fejedelme,” /Dante/, csak tapintatosan zörgetsz. /Jel.3,20/
Hívsz, hogy felismerjünk Téged. Itt, földi pályafutásunk
során, embertestvéreinkben is. És akkor, reméljük - boldog útkészítőid - hallhatjuk majd szavadat: „Jöjjetek,
Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” /Mt 25,34/
Varga László SDB

„Bemutatkozásom”
Augusztus utolsó napjai óta élek itt Kazincbarcikán, a helyi szalézi közösség
új és „öreg” tagjaként. Papi szolgálatomat 1977-ben, a székesfehérvári egyházmegyében kezdtem el. Szalézi „életem” 1992 őszén, a szombathelyi noviciátusban kezdődött. Ezt követően Óbudán, majd Balassagyarmaton és Szombathelyen tevékenykedtem, különböző feladatok betöltésével.
Kazincbarcika föltétlenül „izgalmas” munkaterületnek mutatkozik. Isten segítségével - valamint erőim és képességeim szerint - igyekszem az elkövetkező
időkben helytállni.
Varga László atya
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Hogyan élem meg a hitemet?
A hit válasz az Isten szeretetére
Hogy hiszek, nem az én érdemem.
Önmagamtól - a Szentlélek segítsége
nélkül - erre képtelen lennék. Az, hogy
hiszek, az kegyelem. A hit válasz az Isten szeretetére. És hogyan válaszolok
a mindennapok során erre a szeretetre?
1995. január végén voltam egy 3
napos cursillo hétvégén Egerben. Én,
aki bölcsőkereszténynek mondom magamat, csak kapkodtam a levegőt, mikor azzal szembesültem, hogy nincs
két életem. Egy vasárnapi, amiből egy
órát adok az Istennek, meg egy hétköznapi, amikor élem a saját kis életemet.
A hitemnek a mindennapi tetteimben kell megnyilvánulni. Otthon a családban, a munkahelyen, a boltban, a
baráti társaságban, a lakóközösségben, ahol élek. Az elmondottakat néhány cursillos munkatárs - akik hasonló életkörülmények között éltek,
mint én - bizonyította, hogy ez lehetséges. Lehet így élni... Fel lett adva a
lecke számomra.
Nap mint nap próbálgatok így élni.
Aztán hol sikerül egy kicsit, hol kevésbé. Valójában én egy keményfejű,
akaratos ember vagyok. Tudom én Is-

tenem, hogy mit akarok, meg is fogom tenni, de jó lenne, ha segítenél!
Aztán nem minden jön úgy össze,
ahogy én elgondoltam.
Jó pár éve úgy döntöttem, hogy a
hétvégi telkemen a kisház előtt le kell
betonozni a területet, mert ha csak 3
csepp eső is esik, bokáig járok a sárban.
A városban az összes lehetőséget végigjártam, de valami indok mindenütt
volt, amiért nekem azon a szombaton
nem tudtak betont kihozni a telekre.
Ritkán adom fel, de akkor muszáj
volt. Merengtem magamban, és végül
arra a következtetésre jutottam, hogy
akkor ott valami rossztól mentett meg
az Isten. Nem tudom mitől, de ez most
így van jól, ahogy van. (Pár hét múlva pedig minden gond nélkül megcsináltuk a betonozást.)
Szeretteink elvesztése, a halál mindnyájunkat megvisel. Hittel sem egyszerű, de hit nélkül el sem tudom képzelni, hogyan lehet ezt elviselni.
Azon tűnődtem a férjem halála után,
hogyha az Isten bízik bennem, akkor
egyedül is talpon maradok, tehát meg
kell próbálnom!
A mindennapok során erősít, ha kis
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jelzést kapok, hogy ezt most jól csináltam. Vagy én magam jövök rá utólag, hogy ez nem volt rossz.
Még kicsik voltak a gyerekeim,
amikor nagy nehezen kialkudták, hogy
legyen egy kutyánk. Aztán hosszú
évek után ketten maradtunk a lakásban
a kutyussal.
Még csak a kis templom volt a városban, és a mostani játszótér helyén
lévő füves területre hordtuk a kutyákat.
Az adventi roráték után igencsak szedtem a lábamat hazafelé, hogy Sony
- a dalmata - is mielőbb lejusson.
Nemsokára hol az egyik, hol a másik kutyus gazdája kezdett el velem
hitről, vallásról, az egyházról beszélgetni. Kicsit rácsodálkoztam, aztán rájöttem, hogy ez azért van, mert a töb-

bi kutyás gazdi látta, hogy pár perccel
ezelőtt honnan is jöttem ki.
Hát ilyen egyszerűen is történnek
dolgok.
Amikor indulatos vagyok, amikor
kinyilatkoztatom saját akaratomat,
megbántok másokat, nem vagyok
büszke önmagamra. Szoktam is csodálkozni, hogy az Isten ennek ellenére - vagy ezzel együtt is - szeret. Ez
emberi ésszel szinte felfoghatatlan.
Most - a Hit évének kezdetén - szeretném az életemet még inkább az Istenre bízni. Jobban figyelni arra, hogy
mit vár el tőlem, mi a terve velem, és
azokat megvalósítani.
Növeld bennem a hitet, Uram!
Mihaleczkuné Etelka

Hittel áldjuk
A kicsiny gyermek apja erős kezét
fogva teljes bizalommal és hittel tekint föl rá, mert meg van győződve
róla, hogy ez a kéz a helyes irányba vezeti, és amíg szorosan tartja, neki semmi bántódása nem lehet, és baj nem érheti. Érzi apja szeretetét, gondoskodását és hiszi - mert megtapasztalta -,
hogy mindig igazat mond.
Mi, emberek, Isten gyermekei vagyunk. Szeretjük és tiszteljük Őt éppen úgy, mint szülőjét a gyermek. Nap
mint nap megtapasztaljuk jóságos sze-

retetét és gondoskodását.
Mégis vannak - és sajnos elég sokan -, akik kétségbe vonják még létezését is. Tagadják, hogy az ember Isten által teremtett lény, gúny tárgyává
teszik a keresztény tanításokat, számukra a megváltás mese, feltámadás és
örökélet pedig nincs. Jézus sem a második Isteni Személy, hanem ember,
kétségkívül különleges tulajdonságokkal rendelkező és kiváló ember.
Szánalommal, vegyes sajnálkozással gondolok rájuk, mert üres és cél-
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talan az életük és a haláluk is. Nem
hisznek semmiben! Amit pedig oly
ádázul tagadni igyekeznek, éppen a
mi keresztény hitünk alaptanítása.
Ilyen gondolatok járnak a fejemben,
miközben a szentmisére készülődöm.
Az alapokat születésemtől fogva
megkaptam, hiszen vallásos és hívő
környezetben nőttem fel. Az istenhit a
mindennapjaink természetes formája
volt. Mégis, mikor kiszakadtam a családból és iskolába kerültem, alkalmazkodnom kellett egy merőben másfajta világnézetet valló közösséghez,
ahol más tanításokat tartottak igaznak.
Ez a légkör nem kedvezett a vallásgyakorlásnak, tiltotta és bűntette a
keresztény hit megvallóit. Az isteni
igazsággal ellentétes tanokat hirdetett,
és ezek elfogadására kényszerített mindenkit. Ezzel elhintette a kételkedés
magvát, hiszen ez volt a cél!
A rendszer pedig tudatosan, fortélyos módszerekkel táplálta belénk a
hittagadást. Ez bizony hatással volt
még a vallásos családokban élő gyerekekre is, hiszen abban a korban voltunk, amikor az értelem és az érzelem
mindent hajlandó befogadni.
Az otthoni környezetnek hála, nem
tudtak meggyőzni, de ez a kettősség elbizonytalanított.
Később, amikor nekem is családom
lett, már nem tudtam olyan buzgalommal hitben nevelni gyermekeimet,
mint hajdan az én szüleim és nagy-

szüleim tették. Amint aztán jöttek a
nehézségek, sőt a tragédiák, majdnem
elfordultam Istentől, és újra csak a családi háttérnek köszönhettem, hogy ez
az elfordulás nem lett teljes.
Meg kell vallanom, hogy ebben az
állapotban rosszul éreztem magam,
mert valami nagyon hiányzott, üresnek
és megfáradtnak találtam az életemet.
Még imádkozni sem tudtam! Nem szakadtam el teljesen a hitemtől, templomba is el-eljártam.
És egy alkalommal Ottó atya prédikációja mintha nekem szólt volna! A
kételkedésről és az Isten-keresésről beszélt. A kételkedést és az igazság megismerésének vágyát is Isten oltotta az
emberbe! Ne csüggedjünk hát, hanem
tegyünk bizonyságot hitünkről!
Jézus azt mondta Tamásnak: „Hiszel, mert látsz! Boldogok, akik nem
látnak, mégis hisznek!”
Gondolkozzunk el a Hiszekegy mondatain! Elmélkedjünk rajta, mondjuk el
átéléssel, hittel, meggyőződéssel, mert
minden szava hitünk alaptétele!
Lassan én is visszataláltam a helyes útra, a Szentírás mutatta az irányt.
Teljesen mégis akkor találtam magamra, amikor részt vettem a cursillon. Ez a részvétel (régen volt, csaknem 18 éve) ámbár csak három napig
tartott, visszavezetett Jézushoz, és lelkiekben megerősödve, bízvást mondhatom: HISZEK.
Most, amikor karácsonyra készü-
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lünk, keresztényként meggyőződéssel
valljuk, hogy a Kisdedben Isten Fia
szállt le közénk több mint 2000 éve,
hogy üdvösséget és megváltást hozzon az emberiségnek. Leborulva a jelképes jászol elé, dicsérjük Istent nagy

jóságáért!
Köszönöm Istenem, hogy kegyelmi adományodnak én is részese lehetek! Köszönöm, hogy nekem adtad a
hitet!
Antónyi Lászlóné

Hitvallásom
Amikor tudomásomra jutott, hogy
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa egy
teljes esztendőt a Hit évének szentel,
elkezdett foglalkoztatni a hittel kapcsolatos gondolatsor. Kérdések bukkantak föl lelkem kútjából:
Miért kell erre külön év? Miért kell
külön odafigyeltetés a HIT-re? Hiszen
természetes módon kell, hogy burokként fogja körbe minden megkeresztelt
ember életét, és vezérszálként irányítsa létét.
A vallásgyakorlók higgyék, amiben
élnek, a nem vallásos, nem hívő pedig
egy kinevezett „Hit éve” alatt nem fog
abban hinni, amiben minden kereszténynek hinnie kellene…
Majd egy elcsendesedésem során e
kérdéssor félbeszakadt, s más irányból
érintett meg e témakör. Rábíztam az Isten küldte Szentlélekre a még megoldatlanságot, s máris hinni akartam abban, hogy Ő „lerendezi”, ami bizonytalanságként fölmerült bennem. Hiszen, miért ne akarna s tudná Isten pontosan ebben az „odafigyeltető évben”

átformálni a hitetleneket hívőkké?
Ezek után hamar rájöttem kusza,
értelmetlen gondolataim eredetére.
Arra, hogy nagy valószínűséggel abból fakadhatnak, ami nekem természetes. Mivel nekem a hit az! Tudatos
gyermekkoromig visszaemlékezve az!
Naponta adok hálát Istennek a hit
kegyelméért. Hatalmas, kimondhatatlanul óriási kegyelem, mely úgy érzem, számomra nem más, mint gyökér.
Gyökere az egész vallásosságomnak,
minden tevékenységemnek.
Belülről fakad, mélyről táplálkozik,
onnét szívja a kimeríthetetlen erőt. Hiszem, hogy akkor vert gyökeret életemben, amikor édesanyám belém táplálta az anyatejjel, s ilyen formában
tudtam továbbjuttatni én is gyermekeimnek. Így maradt lelkem támfala,
sziklája.
Még máig is nehezen tudom - nem
az isteni erények közötti fölsorolás elsőségében, hanem tartalmi sorendjében
- nem elsőként emlegetni. Úgy érzem
ugyanis, ha nincs hit, nem tud az el-
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sőbbséggel rendelkező szeretet sem
igazibb, a tökéletesség felé haladó lenni. A hit számomra Isten fölbecsülhetetlen értékű kegyelmi ajándéka!
Kicsi gyerekkoromtól hiszek. Már
akkor is hittem azt, amit nem láttam;
a mennyországot, a kisded Jézus megszületését, a Szent Család vándorlását, Szűz Mária - Szentlélek kapcsolatának tényét (habár nem értettem),
Jézus Krisztus csodáit, kereszthalálát,
föltámadását, az örök életet, s azt, hogy
majd én és egész szerető környeztem
is oda jutunk.
Hittem az angyalok létében, a szentek közösségében, tehát mindenben,
amit itthon és a hittanórákon plébánosomtól hallottam. Azóta is egyre fokozottabban és meggyőződéssel hiszem a hitvallás imánk minden szavát, amit tartalmaz. Mindig is egyik
legkedvesebb és legtöbbet mondó
imám volt.
Hiszem a „zörgető” ima hatását, hiszen Jézus mondta: „Zörgessetek és
ajtót nyitnak. Imádkozzatok és meghallgatásra találtok”. De kitartóan
kell ezt tennünk, s hinni az eredményekben.
Ha hamar belefáradok az imádkozásba, nem várhatok célba jutást. Ha
be akarok jutni egy belülről bezárt ajtón, zörgetnem kell, hogy a bent lévők
meghallják és kinyissák azt. Amenynyiben csak bekopogok, nem biztos a
bejutásom.

Nem utolsósorban hiszem a szentmiseáldozat erejét. Hiszem - bár nem
értem - Jézus valóságos jelenlétét az
Oltáriszentségben, s hiszem bűneim
bocsánatát. Hiszek mindenben, amit
Jézus Krisztus tanít velünk a Szentírás szavaival: Hitem ereje segít gyengeségemben, életem nehézségeiben.
Hogy gondolatom szerint mit jelenthet a Hit éve általában a hívő embernek?
Ébredést. Az alvófélben sínylődő lélekparázs fölébredését. Hitet abban,
hogy az emberiség meg tud változni
Isten segítségével, ha akar!
Hogy a Gonosz nem tud a Jó fölé
emelkedni! Hogy az erkölcs elindul az
útján, hátrahagyva az erkölcstelenség
romboló gubancát. Hogy az Isten viszszanyeri az emberiség tudatában Fölséges mindenhatóságának elismerését.
Hinni, hogy az államfők az emberiség jobblétért akarnak fáradozni.
Hogy a szülők nem hagyják el gyermekeiket, hogy a családok megmaradnak családi közösségben.
Nekem pedig jelenti hitem életem
végéig való megmaradását, továbbadását, bennem való még nagyobb
megerősödését, s kitartóan bízni és
hinni a jó, a jobb győzelmében.
Végszóként pedig hinni abban, hogy
sok imádkozó magyar ember fog könyörögni az Úrhoz mindezek megvalósulásáért.

Szepsi Gyuláné
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Katekézis
A „Hit éve” megnyitójára kiadott körlevélben a következőt olvassuk.
„A Hit éve” különösen is rávilágít a
gyermekek és fiatalok hitoktatásának fontosságára, katolikus egyházi iskoláink értékére, és a hit ismeretében való állandó
előrehaladásra a felnőttek és a családok
körében is.”
Az Egyházban már kezdetekkor katekézisnek nevezték mindazt a munkálkodást,
amelynek az volt a célja, hogy tanítványokká
tegyék az embereket, segítsék őket abban,
hogy elhiggyék, Jézus az Isten Fia.
A katekézis a gyermekek, fiatalok (megújuló nemzedék) bevezetése a krisztusi életbe, és annak segítése, hogy mind jobban
növekedjenek a hitben. Meg kell említeni a
felnőtteket is, hiszen a hitben való növekedés minden megkeresztelt számára egy életre szóló feladat: gyarapodni, megismerni
és élni a hitet.
A katekézis tehát szorosan kapcsolódik
az Egyház teljes életéhez. Célja nem valami számszerű elterjedést jelent (részben azt
is), hanem az Egyház belső növekedését
akarja biztosítani.
Az egész hitoktatás középpontja Jézus
Krisztus, aki értünk emberré lett, szenvedett,
meghalt értünk, feltámadt és állandóan velünk marad.
A cél tehát: megismerni Jézus szavait,
tetteit, jeleit, bensőséges kapcsolatba kerülni ővele, mert csak általa juthatunk el az
Atyához. Isten Fiát kell átadni, és minden
mást úgy, ahogyan Krisztusra vonatkozik.
Egyetlen katekéta van: ez pedig maga
Jézus, mindenki más csak annyiban az,
amennyiben Jézust hirdeti, tolmácsolja,
amennyiben a Fiú szól általa.
A hívő embernek Krisztus megismerése
iránt tanúsított szeretetéből fakad az a vá-

gya, hogy hirdesse Őt, „evangelizáljon”,
tegyen tanúságot öröméről, arról, hogy miért hisz, és hogy Isten által másokat is a hit
„igenjére” vezessen. Krisztust hirdetni csak
úgy lehet, ahogyan Ő maga is tette. Csakis
szeretettel, sohasem ráerőltetve másokra.
Biztos, hogy a katekézis során örömök és
bánatok is érik az embert. Talán az utóbbi a
több, de lehet, hogy csakis azért, mert a kudarc azonnal tapasztalható, viszont a gyümölcs beéréséhez mindig idő szükséges.
Jézust is érték kudarcok. Gondoljunk
csak a gazdag ifjú esetére, akit Jézus megkedvelt, mégis fájt neki, amikor az szomorúan távozott. Jézus senkit sem kényszerített, s nekünk sem szabad. (Talán ezért sem
szerencsés - nem egyházi iskolákban - a
hittan kötelezővé tétele.)
A katolikus egyházi iskolák fontosságát,
jelentőségét, értékét egy keresztény ember
számára nem igazán kell hangsúlyozni. Az
ott folyó katekézis gyümölcse bizonyára
idővel beérik majd. A Hit évében erről - az
ott megvalósítandó feladatokról, lehetőségekről, kezdeti eredményekről - biztosan
fogunk még hallani.
Ami talán külön feladatot jelent a megújuló nemzedék katolikus nevelése mellett,
az a szüleikre és a felnőtt nemzedékre fordítandó figyelem. Gyermekeink, az ifjúság
hitbeli nevelése elképzelhetetlen, ha nem
biztosítjuk szüleik, a felnőttek, a családok
számára is a rendszeres katekézist.
Feladatunk a hitoktatásban is, hogy Istentől kapott küldetésünket teljesítsük, de
nem szabad elcsüggednünk a nehézségek ellenére sem. Imádkozzunk, kérve a szent
Szűz közbenjárását, hogy a katekézisben
nekünk jutott feladatot Isten akarata szerint
tudjuk megvalósítani.
- ea -
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MINDSZENTY JÓZSEF EMLÉKÉV
Családi háttere

Mindszenty József

Eredetileg Pehm József néven 1892.
március 29-én született a Vas megyei
Csehimindszenten. Szülei szőlő- és
földművelők voltak. Édesanyja Kovács
Borbála, édesapja, Pehm János - fiatalon községbíró, majd közgyám - egyházközségi és iskolaszéki elnök volt.
József volt az elsőszülött gyermek,
aki testvéreivel együtt példás, gondos
szülői nevelésben részesült.
Az elemi iskolát Mindszenten végezte, majd 1903-tól a jó hírű szombathelyi Premontrei Gimnáziumban
folytatta tanulmányait. Érettségi után a
szombathelyi szemináriumba jelentkezett papnövendéknek.

„Devictus vincit – Legyőzetve Győz” a
jelmondata a 2012-es Mindszenty József Emlékévnek, amely Mindszenty József bíboros
születésének 120. évfordulójára hívja fel a
figyelmet. Mert igazi példakép ő számunkra,
aki egész életét Istennek, a Szűzanyának,
Pappá szentelése
Egyházának, hazájának és híveinek áldozta.
Zalaegerszegen 25 esztendőn át végzett
1915. június 12-én szentelték pappá
igen tevékeny és nagyon eredményes lelki- a szombathelyi székesegyházban. Az
pásztori munkát. Rövid veszprémi megyés- I. világháború második évében kezdte
püspöki szolgálatát követően kapta újabb ki- papi szolgálatát. Első állomása a Vas
nevezését a Magyar Katolikus Egyház élére. megyei Felsőpaty - ma Rábapaty - volt,
Ki volt valójában eme kiváló főpap, aki- majd két év múlva Zalaegerszegre keről a katolikus lelkész és országgyűlési kép- rült gimnáziumi hitoktatónak.
viselő Közi-Horváth József így nyilatkozott:
A fiatal paptanár a közéleti munká„Rendkívüli egyéniség, makulátlan életű ba is bekapcsolódott, és egyik irányípap, buzgó és eredményes lelkipásztor, meg- tója lett a megyében annak a mozgagyőződését bátran megvalló közéleti szerep- lomnak, amely az őszirózsás forradalő, hazáját és népét rajongásig szerető ma- lom és a proletárdiktatúra alatt mentegyar, legnagyobb főpapjaink egyike és le- ni igyekezett a menthetőt. Ezért a tegendás hírű száműzött szabadsághőseinknek, vékenységéért bebörtönözték, majd
II. Rákóczi Ferencnek és Kossuth Lajosnak szülőfalujába internálták, ahol 1919
méltó utódja volt.”
augusztusáig tartózkodott.
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Zalaegerszegi évei

Kis Teréz Leánykör, Szent Zita Leányegyesület, a Zalaegerszegi Egyházi Énekés Zeneegyesület, a Mária-kongregáció és
a kisiskolások Szívgárdája nagy buzgósággal működött.
Újságot alapított, mely Zalamegyei Újság címmel a keresztény sajtót képviselte, de a Zrínyi Nyomda létesítése is az ő
nevéhez fűződik.
Sokrétű kulturális tevékenysége mellett a szociális és karitatív munkára is nagy
hangsúlyt fektetett. Támogatta, taníttatta
a szegény sorsú, tehetséges gyermekeket,
a Szociális Missziótársulat bevonásával
végezte a szegénygondozást, a kórházmissziót, a fogház- és a vasúti missziót.
Felépíttette a Szent József Szeretetotthont,
mely szegények és elhagyott öregek számára nyújtott biztos menedéket.
Zalaegerszeg kulturális és szociális fejlődéséért óriásit tett, mellette nagy gonddal végezte lelkipásztori tevékenységét is.

1919. október 1-jén püspöke a megüresedett zalaegerszegi plébánia vezetésével bízta meg. 27 évesen lett az akkor
12 000 lakosú megyeszékhely és a hozzácsatolt öt filiális község plébánosa. Szinte azonnal felismerte azokat a problémákat, amelyek a mélyebb hitélet és a kulturális élet kibontakozásának útjában álltak.
A következő évtizedekben irányítása
alatt felépítettek 9 új plébániatemplomot
és 7 plébániaházat, 9 ideiglenes miséző
helyet, 11 ideiglenes plébánialakot és 12
iskolát.
Templom és léleképítő tevékenységei
közül kiemelkedik a két szerzetesrend letelepítése Zalaegerszegen. Olában a ferences atyák számára építtetett fel egy
zárdatemplomot, melyet 1927 szeptemberében szentelt fel Mikes János püspök.
A ferences atyák növelték a lelkipásztorok
számát, s újabb templom várta a távoPüspöki, majd érseki kinevezése
labbról érkező híveket.
XII. Pius pápa 1944-ben veszprémi meAlig egy évvel később Törökbálintról
Zalaegerszegre hívta a francia gyökerű gyés püspökké nevezte ki. A közel másfél
Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend év egy részét a nemzeti szocialisták börnővéreit, hogy rájuk bízza a leányneve- tönében töltötte. A börtönbe egy emlékirat
lés nemes ügyét. Olyan zárdaiskolát épít- miatt került, amelyben kifejtette, hogy
tetett, amelyben tanítóképző, líceum, pol- nincs értelme már az elveszettnek tekinthető háborúnak. 1945 áprilisában térhegári és elemi iskola működött.
A fiatal plébános nevéhez nemcsak a tett vissza Veszprémbe.
Nem sokkal később a Szentatya eszház építése fűződik, hanem a lelkek építése is, hiszen az elemi iskola igazgatója- tergomi érsekké nevezte ki. A prímásságot
ként, hittanárként is működött éveken át is elsősorban lelkipásztori feladatnak tekintette. Segélyakciókkal élelmiszert szera Notre Dame iskolában.
Zalaegerszegi plébánossága idején fel- zett a rászorulóknak, a lelkiélet elmélyílendítette a város kulturális életét. Kato- tésére elindította a lelkigyakorlatos mozlikus egyesületek sora élte ekkor virág- galmat, életre hívta a Katolikus Szülők
korát: Férfi Liga, Hölgykongregáció, Le- Szövetségét, és megszervezte, megtervezte
gényegylet, KIOE, KALOT, KALÁSZ, a Mária évet.
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Fogsága és üldöztetésének évei
1948. december 26-án este ismét letartóztatták. A vizsgálati fogságban súlyos
megaláztatások közepette akarták elérni,
hogy Mindszenty bíboros beismerje a vádiratban szereplő állítólagos bűneit, miszerint: a demokratikus köztársasági rend
megdöntésére szervezkedett, a magyar állam ellen kémkedett, valamint valutával
való visszaélést követett el.
Ő azonban elzárkózott mindenféle
egyezkedéstől, ezért koholt vádak alapján
életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték.
Az ‘56-os forradalom és szabadságharc
idején szabadult börtönéből, s tért vissza
Budára. Hamarosan azonban újra menekülnie kellett, mert a szovjet hadsereg
megszállta a fővárost. A szorult helyzetben
az USA nagykövetségén talált menedéket, ahol 15 évet töltött.
1971-től a bécsi Pázmáneum lett a menedékhelye. Ettől kezdve sokat utazott,
fölkereste a világban szétszóródott magyarokat, a világ magyarjainak lelkipásztora lett. Ennek köszönhető, hogy határainkon túl ma is nagy tiszteletnek örvend.

1974-ben VI. Pál pápa megüresedettnek
nyilvánította az esztergomi érseki széket.
A Szentatya döntését megtört szívvel, de
engedelmes lélekkel fogadta el.
1975. május 6-án - egy műtétet követően - Bécsben hunyt el. Az ausztriai Máriazellben temették el, de végakaratának
megfelelően 1991. május 4-én hazahozták
hamvait, és az esztergomi bazilika kriptájában helyezték végső nyugalomba.
Boldoggá avatása
Mindszenty bíboros boldoggá avatásának gondolata már a halálát követő
években felmerült a külföldön élő magyar papok és hívek körében. A Mindszenty Alapítvány vállalta magára a boldoggá avatás előkészítésének feladatát, a
posztulátor - 2012. január 6-án bekövetkezett haláláig - P. Szőke János SDB volt.
Ezeket a feladatokat jelenleg Kovács
Gergely okleveles posztulátor látja el. Az
évek során összegyűjtött terjedelmes
anyag Rómában van, csodát is bizonyítottak már. Buzgó reménységgel várjuk a
szent életű magyar főpap boldogok közé
emelését. /Forrás: www.mindszenty.net/

Mennyei Atyánk!
Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve
ajánlanak fel, hogy kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház
javára. (Kol 1, 24) Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott fel.
Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért.
Hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk
lelki megújulásáért.
És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a
mi Urunk által. Ámen
Összeállította: Árvai Zoltán vizsolyi plébános
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Lapozzunk vissza gondolatban
Fontosabb történések egyházközségünkben - húsvétot követően

Április 29. - Énekkarok hangversenye
Április 29-én a káli Ameno
női kar és a Szent Család kórus
adott közös hangversenyt a
Szent Család-templomban. A bemutatkozást a Szent Család vegyes kórus kezdte el. Szólót
énekelt: Kálmán Rita, hegedűn
közreműködött: Svéd Mátyás.
A káli női kar vezetője - Tanyi Bernadett - sem ismeretlen
egyházközségünkben, hiszen
itt kezdte működését az ifjúsági kórusban.
Először Tompa Istvánnal
közösen előadott orgonajáté-

kával kedveskedett a hallgatóságnak, majd a csodálatosan tiszta hangú női karral nyújtott felejthetetlen élményt.

Május 19. - Karitásztalálkozó
Karitászcsoportunk vezetője - Begov Ferencné - Egerben, a főegyházmegyei karitász találkozón számolt be 16 évi karitász tevékenységünkről, a csoport sikereiről, gondjairól.
Május 26. - Bérmálás
Ezen a napon a kazincbarcikai Szent Család-templomban 14 fiatal köteleződött el szentségileg Krisztus ügye mellett. A bérmálás
szentségét Katona István egri segédpüspök, általános helynök atya szolgáltatta ki.
Szentbeszédében rávilágított a Szentlélek
ajándékainak fontosságára a keresztény hit
megélésében.
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Június 23. - Családi nap
Verőfényes szombat délelőtt volt, amikor egyházközségünk és a Karitász csoport
Családi napot rendezett az Avilai Nagy
Szent Teréz templomban és kertjében.
Gábor atya kilenc órakor szentmisét mutatott be az egyházközség családjaiért, a felszentelésre kerülő papokért és a világbékéért. A szentmise után finom zsíros- és tepertős kenyér-reggeli következett, amelyet
a nyár zöldségei tettek még ízletesebbé.
A programot nem is követhette volna más,
mint az „Egészséges életmód, egészséges
család” című előadás, amelyet Sütő Ágnes
testnevelő tartott. Tompáné Varga Margit a
„Generációk együttélése, konfliktusok kezelése” témában adott szakszerű tanácsokat.
A sátor alatti hűvösben ebédig kézműves-foglalkozások zajlottak. Jó érzés volt
újra gyermekké válni, Kovács Ferencné Kati
mellett papírforgókat vágni, a gyermekekkel
faliképet, gyermekruhákat színezni, Csúzda
Lajosnéval agyagozni, Dienes Marikával
nemezlabdákat készíteni, Fóris Csabával kosarat fonni, Tompáné Margóval bábozni,
miközben a felnőtteknek Horváth Teréz vérnyomást mért.
A déli egy órakor feltálalt ebéd - finom gulyásleves, pudingos és lekváros kalács - feledtette, hogy a sátorban a hőmérő higany-

szála feljebb kúszott. Jólesett a templom hűvösében folytatódó előadásra
bemenni, ahol „Hit és a család” címmel Fehér Balázs és felesége, Györgyi osztották meg velünk gondolataikat. Az előadás alatt a két óvónéni
- Mizsei Sándorné és Csúzda Lajosné - meséltek a gyermekeknek.
A program családi vetélkedővel
folytatódott, amit Józsa István cserkészvezető irányított. Jókat nevettünk
a vidám játékokon, a kötélhúzáson.
Tompa István karnagy és ifjúsági
zenekarának tagjai a résztvevőkkel
együtt különböző dalokat, énekeket
adtak elő.
Késő délutánba hajlott az idő, amikor közös énekléssel zárult a gazdag
program. Megérte eljönni!
Z. Farkas Erzsébet

Június 18 - 29. - Szalézi Nyári Napközi
„Legyetek vidámak, tegyetek jót, a verebeket pedig hagyjátok csiripelni!”
(Don Bosco)

A tanév 2012. június 15-én véget ért, tantábor már 20 éve működik. Idén első
és ezzel együtt kezdetét vette a nyári alkalommal e tábor a nem vallásos és a
programok sorozata. Ennek egyike a más felekezethez tartozó gyermekek előtt
„Szalézi Nyári Napközi”, mely mint hit- is megnyitotta kapuit.
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„Ide azokat a gyerekeket várják, akik vidámak akarnak lenni, illetve szórakozni
akarnak, ugyanakkor Istenhez is közelebb akarnak kerülni.” Hermann Nikolett 10/b
A tábor két turnusban, június 18-22-e
és június 25-29-e között zajlott. Naponta reggel 8 órától 17 óráig színes programokkal várták az érdeklődőket a szervezők. Az első héten 70-80 fő, míg a másodikon több mint 100 érdeklődő - 6-14
éves gyermek - vett részt a programokon, és lehetőséget adtak a 6 év alatti
gyerekek számára is, akiknek a testvére
szintén ott volt a napköziben.
A felnőttek munkáját a szalézi animátorok segítették, akiknek egy része a
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium diákjai
közül került ki. Ők csoportvezetőként
foglalkoztak a gyerekekkel. Feladataik
közé tartozott, hogy minden reggel egy
adott témáról beszélgetést vezessenek,
majd az ezt követő játékos feladatok során ők felügyelték a gyerekeket.

Az animátorok lelkesen, néha szinte
pótanyukaként „babusgatták” a kisebbeket, és lelkiismeretesen, felelősségteljesen vigyáztak a rájuk bízott kicsikre.
Minden napot „reggeli gondolattal”
kezdtek, ezt követően számos program
adott lehetőséget a játékra, a közösségépítésre, egymás megismerésére, sportra.

„Minden reggel egy kis színdarabbal szórakoztattuk a gyerekeket, melynek témáját
Don Bosco életéből merítettük” Hermann Nikolett 10/b
Társasjátékok, kirándulások, lovaglás,
sorversenyek, bajnokságok, akadályversenyek, strandolás szerepeltek többek közöt az egyhetes programban. Külön érdekességként - a megszokott programok
mellett - lehetőség volt különböző szak-

mák megismerésére is, így például meglátogatták őket a mentősök, akik segítettek nekik az elsősegélynyújtás alapjaival
megismerkedni. A táborlakók ellátogattak
továbbá a tűzoltóságra is, ahol bepillantást
nyerhettek a tűzoltók mindennapjaiba.

„Mindent összevetve, életem legjobb tábora volt ez. Vitális Gábor atyának köszönhetem mégis a legtöbbet. Megtanította nekünk, hogyan lehetünk jó tanítói
a gyerekeknek szeretettel és barátsággal.
Az, aki nem jött el ebbe a táborba - mert cikinek, vagy unalmasnak hitte az
egyházi szervezés miatt - nagyon bánhatja. Én soha többet nem fogok kihagyni
egyetlen ilyen szalézis összejövetelt sem! Papp Melinda Erika 12/c
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A szórakozás mellett a lelki nevelés is
szerepet kapott, így hetente kétszer - kedden és pénteken - szentmise volt, valamint a nap zárásaképpen Don Bosco életével is megismerkedhettek a résztvevők
a róla szóló történetek segítségével, melyeket Müzli atya érdekes előadásmódjában hallhattak, majd pedig János atya
gitárkíséretével énekelhettek.

Ebben segédkezett Kálmán András
kántor, valamint maguk a gyerekek is,
rögtönzött „zenekart” alkotva.
A hét zárása az volt, hogy a csoportok
különböző produkciókkal felkészülve
megmutatták, „ki mit tud”. Zsonglőrök,
egykerekű biciklivel akrobata mutatványok, zenés-táncos produkciók, és hangszeres előadások várták a szülőket.

„A hetet a Szalézi X Faktorral zártuk, ahol néhány résztvevő megcsillogtathatta tehetségét. Számomra élvezetes volt a tábor, hiszen a gyerekekkel és az
animátorokkal, valamint János és Gábor atyával nagyon jól szórakoztunk.”
Hermann Nikolett 10/b

Balogh Edina – Tokárné Bányai Marianna
gimnáziumi tanárok

Június 30. - Juniális - egyházak találkozója
a görög- és római katolikus testvérek. Az egész napos programban népi játékok a gyerekeknek,
főzőverseny a felekezetek között,
akadályverseny, egyházak közötti
focibajnokság, vetélkedő, operett
műsor, stb. szerepelt.
Minden felekezet sátrat állított, ahol röviden bemutatkoztak
a gyülekezetek vezetői. A gimnázium belső helyiségeiben keresztény könyvvásárt és kézműves foglalkozást tartottak.
A nagy meleg ellenére sokan
megjelentek a fiatalok és az időJúnius 30-án rendeztük meg az első Egyházak sebbek közül is.
Reméljük, ez a rendezvény haJuniálisát a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban.
Ez az ökumenikus találkozó lehetőséget biztosí- gyományteremtő is volt egyben,
tott, hogy jobban megismerjék egymást a felső- és a jövőben rendszeresen találbarcikai és a sajókazinci református, a baptista, koznak majd a felekezetek.
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Július 29. - Andrási Zoltán atya búcsúztatása
Július 29-én elbúcsúzott egyházközségünktől kedves
káplánunk, Andrási Zoltán atya. A reggeli 9 órás ifjúsági szentmisét ő celebrálta, és a mise végén a gyerekek virágcsokorral köszönték meg kétéves tevékenységét.
Július 30 - augusztus 3. - Karitásztábor - Eger
csoportos foglalkozásokon énekeltünk, beszélgettünk, játszottunk. A kiscsoportos
órán pedig két részre váltunk. Ez egy önismereti tábor volt, tehát Margó néni foglalkozásain mindig magunkkal kapcsolatos dolgok, egyfajta személyiség megismerés volt a cél.
Pista bácsival mindig az aznapi evangéliumot beszéltük meg. A két kiscsoportos
foglalkozás között tartottunk egy 15-20 perces szünetet, amit az udvaron töltöttünk el
mozgással.
Marika néni beállt szakácsnőnek, ő készítette el nekünk a reggelit és a vacsorát,
amit mindannyiunk nevében meg is köszönök neki, mert nagyon ízlett nekünk.
Rengeteget sétáltunk mindennap, jégkása nélkül alig bírtunk meglenni. Minden este
egy úgynevezett „Jó éjszakát”-tal zártuk a
napot, ahol elmondtuk, hogy mi tetszett a
legjobban, és hogy hogyan éreztük magunkat aznap.
Az egyik délután elmentünk a strandra is,
mindenki nagyon élvezte, hogy a vízben
játszhatott. Meglátogattuk a Dobó téren lévő
templomot is, ami mindnyájunknak tetszett.
Csütörtökön lejött hozzánk egy napra
Bóna Judit néni, akinek nagyon örültünk.
S aznap este a szállásunk melletti templomba mentünk el egy szentmisére. Aznap
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Július 30-án reggel 8 órakor gyülekeztünk Kazincbarcikán a Spar parkolóban. Ott megtörtént a névsorolvasás, és 18 gyerek, valamint 3 felnőtt bepakolta csomagjait János atya
és Tompa Pista bácsi autójába, majd
átmentünk a buszmegállóba, ahol felszálltunk az egri buszra.
A buszon ülve elfogott minket az
izgatottság, s alig vártuk, hogy Egerbe érkezzünk. Megérkezésünk után
mindenki rohant föl elfoglalni a szobákat. A beköltözés hamar megtörtént, és a szobatársakat is elfogadtuk.
A táborvezetőnk Tompáné Varga
Margó néni volt, a két segítője pedig
Tompa Pista bácsi és Krokavecz Béláné, Marika néni.
Mindennap kis- és nagycsoportos
foglalkozásokon vettünk részt. A nagy-

este érkezett hozzánk János atya, és elhozta magával Velkey Pityut is. Amikor megláttuk őket, még a kedvünk is
jobb lett, feldobták az amúgy is nagyszerű hangulatot.
János atya lehozta a gitárját és az énekfüzeteit, hogy belekezdjünk az önfeledt
éneklésbe, amit nagyon élveztünk.
Pénteken, augusztus 3-án János atya
tartott egy misét nekünk a szállásunk
egyik nagy termében. Sajnos már éreztük,
hogy lassan mennünk kell, mindjárt vége

a tábornak. A záróéneklés után levittük
a csomagjainkat, és újra bepakoltunk az
autókba, majd elindultunk a buszmegállóba. A 14.40-es busszal utaztunk haza.
Nagyon elfáradtunk, de megérte.
A Szent Család-templomnál szálltunk
le, ott vettük fel a csomagjainkat. Fantasztikusan jól éreztük magunkat, s kissé fájt a búcsúzkodás, de megígértük
egymásnak, hogy tartani fogjuk a kapcsolatot.
Darmos Kitti

Augusztus 12. - Szentkúti zarándoklat
Templomi látogatásunk
után közösen elvégeztük a
keresztutat a szabadtéri stációk mentén, majd lehetőségünk volt szentgyónást
végezni. A gyóntató udvarban kb. 10-12 atya fogadta a lélekben tisztulásra vágyókat.
Az ünnepi szentmise 11
órakor kezdődött, melyet
több ezer ember jelenlétében Erdő Péter bíboros úr
mutatott be paptestvéreivel. A szentmisét körmenet
követte, és az Oltáriszentséget énekelve és imádkozva kísértük, majd Te
Deum éneklésével adtunk
hálát, miközben szentségi
áldásban részesültünk. Délután lorettói litánián vettünk részt, mely egyben az
ünnep záróliturgiája volt.

Mintegy ötvenen indultunk zarándokolni P. Andrásfalvy János atya vezetésével Szentkútra, hogy részt
vegyünk a Nagyboldogasszony búcsún. Az utazás nagy
részét imádsággal töltöttük, valamint ismerkedtünk
Bosco Szent János életével, János atya jóvoltából.
Nemzeti kegyhelyünkre érkezve ferences papok köszöntöttek és áldottak meg bennünket. Ezt követően a
templomba tértünk be, hogy tiszteletünket tegyük a
„Szentkúti Szűzanya” előtt, és letettük lábai elé egyéni kéréseinket - közbenjárását kérve - és egyben hálát
adtunk a kapott jókért.
Bóna Judit
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Augusztus 20. - Szent István ünnepe
Augusztus 20-án idén is megtartottuk
a hagyományos szabadtéri ünnepi szentmisét a Városháza előtt, ami délelőtt 10
órakor kezdődött. A szentmise előtt az
ifjúsági ének- és zenekar műsorral lépett
fel, miközben Spisák Réka szép hangjában gyönyörködhettünk.
A szentmisét Vitális Gábor plébános
úr celebrálta, és részt vett benne Dr. Janka Gábor görög katolikus parókus is.
A zenét ezúttal a Szent Család kórus a
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium kórusával közösen szolgáltatta. A szentmise
végén Gábor atya megáldotta az idei új

kenyeret, majd szeretetvendégségre hívta meg polgármester urat, a képviselőtestületeket és az énekkar szereplőit.

Augusztus 25. - 5 éves a Szent Család-templom
5 évvel ezelőtt, ezen a napon szentelte fel templomunkat Dr. Seregély István
érsek atya. Ez a nap más okból is nevezetes: ugyanekkor tett örökfogadalmat
jelenlegi plébánosunk, Vitális Gábor szalézi szerzetes pap.

Megtisztelt jelenlétével a templom építője, Iváncsy Balázs, volt plébánosunk is.
A jubileum alkalmából ünnepi hangversenyt rendeztünk, amelyen a budapesti
Egyetemi templom Don Bosco Ifjúsági
Ének- és Zenekara adott koncertet.

Augusztus 26. - évfordulós búcsú
A Szent Család-templom évfordulós búcsúja alkalmából vasárnap a 11 órai szentmisét Havasi József atya celebrálta. Ez al-

kalommal ismét gyönyörködhettünk a
Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekar
előadásában.

Szeptember 9. - VENI SANCTE
“Jöjj, Szentlélek!” - kérte a szeptember
9-i ifjúsági szentmisén Gábor atya a
Szentlélek segítségét a diákok, a tanárok
és a hitoktatók munkájához az elkövetkező tanévben. Már hagyomány, hogy a
gyerekek megáldatták tanszereiket, és
ajándékba ceruzát, tollat kaphattak.
________________________________________________________________
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Szeptember 22. - férfi zarándokút
Lipcsák János atya - korábbi káplánunk - szeretettel hívta az ez évi férfi zarándoklat résztvevőit szülőhelyére, Királyhelmecre. Az út részeként meglátogatták Borsit,
Rákóczi Ferenc szülőházát, valamint Dobóruszkát, Dobó István szülőhelyét is.
Szeptember 27. - Egy délelőtt Sajókazán
Szeptember 27-én a Nyugdíjas klub tagjai Sajókazára kirándultak, ahol a Radvánszki kastélyban a Kistérségi Társulás
kiállítása keretében a környéken élő kézművesek munkáit csodálták meg. Ezt

követően felkeresték a műemlék jellegű
református valamint a katolikus templomot, amely az 1900-as évek elején
épült, és Szent József tiszteletére szentelték fel.

Október 6. - Találkozó a „Rózsafüzér Királynője” tiszteletére
2012. október 6-án került sor Kazincbarcika és filiái I. Imádságos Találkozójára,
melyet egyházközségünk Rózsafüzér társulata a „Rózsafüzér Királynője” tiszteletére rendezett. Az ünnepélyes szentmisét Vitális Gábor atya végezte. A szentmisét egy
kis agapé követte, majd a találkozó az Úr angyala ima elimádkozásával ért véget.
Október 6. - Caritas Hungarica díj
2012. október 6-án Budapestre, a Ma- 90 éves áldozópap, és egy meglett korú
gyar Szentek templomába hívták szeretett férfiú, aki tanúságot tett Isten iránta való
karitászvezetőnket, Begov Ferencné, Ka- jóságáról, mivel Szűz Mária közbenjátit. A meghívás azoknak szólt, akik szer- rására csodás módon meggyógyult agyte az országban egyházmegyéjükben év- vérzéses - szívinfarktussal sújtott - rákos
tizedes kiemelkedő karitász tevékenysé- betegségéből.
Az ünnep után felkérték Begovné Kaget végeztek. Minden egyházmegyéből a
három legkiválóbb karitászvezetőt jutal- tit, hogy foglalja össze röviden a barcimazták az idén alapított „Caritas Hunga- kai Karitász elmúlt 16 évét. A sok apró
rica” díjjal. A kitüntetettek díszoklevelet, érdekesség között elmondta, hogy az
Caritas Hungarica feliratú kitűzőt, vala- 1996-os megalakulás idején még nem
mint a Karitászról szóló kötetet kaptak. volt követendő minta, és mégis sikerült
A szentmise után - amit Spányi Antal, meglátni a rászorulók segítésére adandó
a Katolikus Karitász püspök-elnöke ce- alkalmakat.
Fokról fokra teremtették meg a műlebrált - következett a díjátadó ünnepség. A számos kitüntetett - 35 fő - között ködés alapfeltételeit: ma már a rendszejelen volt pl. egy 94 éves dédmama, egy res találkozók mellett a csoport rendel________________________________________________________________ 45

kezésére áll egy raktár, és a Szent Erzsébet terem - berendezéssel együtt -,
ami nem volt könnyű feladat. Számtalan
nagycsaládnak, nehéz sorsúaknak, hajléktalanoknak nyújtottak segítséget, és
olykor nem hiányoztak a köszönetnyilvánítások sem.
Nehéz volna fölsorolni azt a rengeteg
telefonálást, utánajárást, amit az edelényi
vagy a mádi árvíz idején kellett lebonyolítani, hogy a felajánlások megtalálják rászoruló gazdájukat.
A karitászcsoport 16 éves történetéhez tartozik még, hogy „mindez csapat-

munka volt, örömmel, gondokkal, de közösen tudtuk megvalósítani a kitűzött céljainkat. Ötletek, biztatások, egymás segítése kísérték utunkat, pl. amikor a karácsonyi ajándékcsomagokat elvittük a rászorulóknak, elkezdtünk velük együtt imádkozni, és ezt nagy örömmel fogadták”
– emlékezett vissza a csoport vezetője.
Kívánunk Katinak sok erőt és az Úr
szeretetét, áldását, hogy tevékenységével, tudásával és imáival még évtizedekig támogathassa a barcikai karitászcsoportunk munkáját!
P. Andrásfalvy János SDB.

Október 7. - Elsőáldozás

2012. október 7-én a 9 órakor kezdő- tanórákon. Az elsőáldozást megelőző nadő szentmisén megtelt a Szent Család- pon szentgyónást végezve mosták fehértemplom. Tizennyolc gyerek életének re kicsiny lelküket, hogy méltóképpen
egyik fontos eseménye érkezett el, első- vegyék magukhoz Jézus testét és vérét.
Az elsőáldozók a szentmisén megköáldozáshoz járultak.
A szentmise elején az elsőáldozásra szönték plébános úr és szüleik munkáját
készülők egyforma fehér ruhában – mint és szeretetét, valamint azt, hogy az Úr
megannyi angyal – kezükben égő gyer- oltárához vezették őket.
Az elsőáldozás pár nappal a Hit évétyával vonultak be, hogy találkozhassanak az Oltáriszentségben jelenlévő Jé- nek megnyitása előtt történt. A Hit éve
rávilágít a gyermekek és a fiatalok hitzussal.
A gyerekeket az elmúlt év folyamán oktatásának fontosságára, a hit ismeretéGábor atya készítette fel a plébániai hit- ben való állandó előrehaladásra a fel46 ________________________________________________________________

nőttek és a családok körében is. Ezért
kérjük a szülőket, hogy támogassák a
gyerekeket abban, hogy továbbra is járjanak hittanórára, hiszen a vallási ismeretek bővülésével tárul elénk a hit ezernyi csodája.
A plébániai hittanórák utáni játék, a
nyári napköziben átélt élmények során
olyan emlékek részeseivé válnak, melyet
sok év után is szívesen emlegetnek. Amit
évközben megtanulnak a hittanórákon, azt
a nyári táborban játékosan megélhetik.
Arra buzdítjuk a szülőket, hogy rendszeres legyen a vasárnapi szentmisén való

közös részvétel. A vallásosságra is érvényes az a szabály, hogy a gyermek azt tanulja meg, amiben él. Ha már kiskorában
megszokja, hogy vasárnap együtt megy
a család szentmisére, ez olyan természetes lesz számára, mint az, hogy iskolába
jár. Fontosnak tartjuk, hogy minél több
gyereket vonjunk be a szentmisén kínálkozó feladatok végzésére.
Isten áldása kísérje a gyerekeket,
imádkozzunk értük, hogy tovább növekedjenek hitben és szeretetben!
Bóna Judit
hitoktató

Október 14. - A Nagy Szent Teréz templom búcsúja

Október 14-én tartottuk a 99 éves Nagy
Szent Teréz templomunk búcsúünnepét.
Az ünnepi szentmise szónoka és egyben

főcelebránsa Ábrahám Béla szalézi szerzetes volt, a rend új tartományfőnöke. Az
ünnepi szentmise körmenettel zárult.
A honlap alapján összeállította: Hajagos Béláné
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5 éves a Szent Család-templom

Milyen érdekes dolog a zene! Elhang- venedik, századik évfordulókról majd
zik és máris a múlté. Nem lehet vissza- megemlékeznek mások, akik akkor leszhozni, nem lehet pontosan ugyanúgy meg- nek itt.
A jubileum alkalmából az ünnepi hangismételni. Egy hangfelvétel nem pótolja
a személyes jelenlétet, a pillanatot, ami- versenyen a budapesti egyetemi templom
nek részesei lehettünk ott, akkor, amikor Don Bosco Ének- és Zenekara vett részt
az történt. Egy festményt, egy szobrot Benyus Sándor és Bakonyiné Marton Kaújra és újra meg lehet csodálni, ott lehet talin vezényletével. Szólót énekelt Heim
hagyni, vissza lehet hozzá térni, de a zene Mercedes.
E sorok írójának régi, jó barátai révén
az más. Egy hangversenyen ott kell lenni. Mások elragadtatott elbeszéléseiből egy házaspár hölgy tagja kórusban énekel,
nem kaphatjuk meg azt az élményt, ame- a férfi tagja pedig szervezőkészségével
lyet hiányzásunk miatt elszalasztottunk. segíti a csapatot. Így már régen szó esett
A mi Szent Család-templomunk is arról, hogy Kazincbarcikára is ellátogasmost, 2012-ben ötéves. Öt év egy temp- son az együttes. A gondviselés aztán úgy
lom életében nem nagy idő, de hát mi alakította a dolgokat, hogy városunk is
most vagyunk itt, erről emlékezhettünk bekerült a szaléziak nagy családjába, így
meg, a hangversennyel pedig még ünne- természetessé vált, hogy nekik is itt kell
pélyesebbé tettük az évfordulót. Az öt- lenni ezen a szép ünnepen. Annak az
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együttesnek, amelyet 1975-ben Dauner
János szalézi szerzetes pap alapított.
A kezdetben 8-10 tagú együttes mára
több mint 100 tagot számlál. A kórus tagjaiból alakult zenekar létszáma mintegy
35 fő. Általános iskolásoktól egyetemet
végzett felnőtt ifjúságig mindenféle korosztály megtalálható az énekkarban. Sőt,
néhány alapító tag gyermeke is a zenekarban muzsikál már.
Az alapítók elsőrendű célja a fiatalok
vallási és erkölcsi nevelése, a szent zenén
keresztül Isten dicsőítése, és a vidéki kirándulások alkalmával e zene terjesztése
volt. Ezen utóbbi szolgálat eredményeként
a Don Bosco Ének- és Zenekar hamarosan ismertté vált. Emlékezetes előadások
helyszíne volt Székesfehérvár, Esztergom, Mosonmagyaróvár, Kaposvár, Pannonhalma, Győr és sok más vidéki város. Hírük túljutott az ország határain is:
1983-ban Bécsben léptek fel, 1987-ben
pedig Josef Glemp bíboros meghívására
Lengyelországba utaztak, hogy részt vegyenek és énekeljenek a Szentatya által
bemutatott szentmisén. Ugyancsak énekelt a kórus Szombathelyen és Budapesten II. János Pál pápa első magyarországi látogatásának alkalmával.
2012-ben pedig a kazincbarcikai Szent
Család-templom is hozzákötődött az
együttes történelméhez. Az ének- és zenekar augusztus 25-én, szombaton majd
egyórás koncertet adott a templomban.
A műsor a mennyei Atyát dicsőítő zsoltárokkal indult: Cesar Franck, Halmos
László, Viadana műveiből válogatva. Utána Dauner János, Josquin des Pres, Arcadelt, Bárdos Lajos és Schubert, Máriát
köszöntő énekei következtek, majd Krisz-

tus szentségi jelenlétét és föltámadását
valló zeneműveket adtak elő Bach, Faure, Franck, Szögi Endre Beethoven szerzőktől.
Ki kell emelni Heim Mercedes gyönyörű alt szólóénekeit, amelyekkel elvarázsolt minket. A hangverseny koronája is
felkerült a végén: Händel Messiás című
oratóriumából a Halleluja-kórus előadásával. Az 1742-ben Dublinban bemutatott
nagyszabású oratórium híres „Hallelujakórusáról” azt mondta a zeneszerző: „Azt
hittem, a mennyországot látom, és benne
magát, a nagy Istent.”
Kedves Olvasó! Higgye el, mi is - akik
ott voltunk - a mennyországban éreztük
magunkat. Rádöbbentünk újra arra, hogy
milyen nagy ajándék a zene, és milyen
nagy ajándék volt ünnepünknek egy olyan
együttes, aki ezt magas szinten műveli.
Másnap - vasárnap - az ének és zenekar tagjai örömmel üdvözölték a régi jó
ismerőst, Havasi atyát, a volt szalézi tartományfőnököt, aki az ünnepi szentmisét
celebrálta. Nem is nagy időt, csupán öt
évet kellett várni, hogy egy olyan szentmisén vehessünk részt, amelyben egy
szimfonikus zenekar működött közre.
A misén megszólaló szent zenének a feladata az, hogy közelebb vigye lelkünket
Istenhez.
Kedves Don Bosco Ének- és Zenekar!
Szárnyalt a lelkünk. Köszönjük, hogy itt
voltatok! Gyertek még, jöjjetek el máskor
is, hogy akik elszalasztották az alkalmat,
majd pótolhassák a részvételt. Mi pedig,
akik ott voltunk, újra átélhessük a csodát,
amit zenének hívunk!
Tompa István
testületi elnök
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Cselekvő szeretet
Beszélgetés Begov Ferencnével
„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat,
csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”
Teréz anya

A Katolikus Egyház szeretetszolgálati intézménye a Magyar Katolikus Karitász - Caritas Hungarica - 2011-ben ünnepelte fennállásának 80., újjászervezésének 20. évfordulóját. A Karitász küldetése nem változott: „a segítő szeretet nyelvén, amit
mindenki ért, megszólítani és támogatni a rászorultakat.”
Számtalan településen és plébánián tevékenykednek az önkéntes és hivatásos segítők, akik örömmel és
szeretettel adják életük egy részét testvéreik szolgálatába. Sajnálkozás, részvét helyett személyes szeretetükkel állnak a rászorult embertársaik mellé, Jézustól ránk hagyott, cselekvő szeretettel.
Sajnos, egyre gyakrabban kerülhetünk olyan élethelyzetekbe, amelyekből csak közös összefogással,
embertársaink önzetlen segítségével lehet kiutat találni. A karitászönkéntesek erőt az egyházból, hitükből és egymástól merítenek, szolgálatukért nem várnak dicséretet.
Az Egyház mégis fontosnak tartotta a segítők munkájának elismerését. E célból alapította a Karitász vezetősége 2012-ben a Caritas Hungarica díjat, ezzel is tovább buzdítva a híveket a karitatív tevékenységre. A díjat minden évben - egyházmegyénként - olyan
plébániai önkéntes karitászmunkatársak kaphatják, akik a legtöbbet tettek a rászorultak
megsegítésében: mint például az idősek, betegek, családok, gyermekek, a társadalom peremére sodródottak támogatásában.
Elsőként az Egri Főegyházmegyéből 3 fő, köztük Begov Ferencné részesült a kimagasló kitüntetésben. A kitüntetés természetesen elismerés plébániánknak, de azoknak
a híveknek is, akik adomány formájában fejezik ki segítőkészségüket, vagy a munkatársaknak, akik tevékenyen bekapcsolódnak a Karitász „nagy szeretetművébe.”
Ezen örömteli esemény kapcsán beszélgetek Begov Ferencnével, ismertebb nevén
„a karitászos Katikával.”

• Kezdjük a legelején. Mesélj egy kicsit
a gyermekkorodról. Már akkor is olyan segítőkész kislány voltál?

- Gyermekkoromban Szikszón éltünk
két testvéremmel, egy bátyámmal és egy
öcsémmel. Keresztény, katolikus családban nevelkedtünk, ahol a felnőttek pél-
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damutatása nagy hatással volt ránk, gyerekekre. Láttuk, hogy szüleink szeretik az
embereket, és azt is, ahogyan segítettek
problémáik megoldásában.
Emlékszem egy karácsonyi időszakra,
amikor még egészen kicsik voltunk, s az
öcsémmel kigondoltuk, hogy valami jó
cselekedetet kéne tennünk. Egy idős,
egyedülálló nénit kiszemeltünk, és hozzáláttunk az előkészületekhez: mi leszünk
a Jézuska és az angyal - gondoltuk. Viszünk neki karácsonyfát és ajándékot.
Sikerült a meglepetés, és karácsonykor örömteli szívvel állítottunk be a meghatódott nénihez. Még most is érzem a
lelkemben azt a melegséget, melyet az
örömszerzés okozott.

onnan mentem nyugdíjba. Elégedett lehetek, hisz szakmailag minden elismerést
megkaptam, de a legfontosabb számomra az volt, hogy az emberek bizalommal,
szeretettel fordultak hozzám. Természetesen én is igyekeztem legjobb tudásom
szerint segíteni mindenkin.
• A Mindenható jóvoltából rendelkezel
a karitatív munkához szükséges adottságokkal: hivatásodból adódó szakértelem,
nagy szív, empátiakészség, kellő alázat.
Bizonyára észrevették azok is, akik
megbíztak 1996-ban a karitászcsoport
irányításával. Nehéz volt az elején, amikor még nem volt kitaposott út? Mit szeretnél kiemelni a szerteágazó mindennapi munkátokból?

• Mióta élsz Kazincbarcikán?
- 1969-től, elsős gimnazista koromtól
ebben a városban élek. Az akkor épülő
város velem együtt növekedett. Ezért van
az, hogyha egy fát kivágnak, hiányzik, s
ugyanígy vagyok az emberekkel is.
• Amikor szakmát illetve hivatást választottál, gondoltál arra, hogy ez azért is
jó lesz, mert emberekkel, emberi problémákkal kapcsolatos?
- Érettségi után továbbtanultam.
Gyógyszertári szakasszisztens képesítést
szereztem. Ez számomra hivatás volt.
Mióta visszaemlékszem, mindig elvarázsolt a patika. A latin nyelv használata, a
tisztaság, a rend, a gyógyszerek illata, és
a tudat, hogy én is hozzájárulhatok a betegek gyógyulásához.
45 évig dolgoztam gyógyszertárban,

- A kilencvenes évek elején még nem
volt hivatalosan Karitász, de volt természeti csapás, árvíz Erdélyben és idehaza,
és sok más probléma. Az egyházközségen
belül néhányan összefogtunk, egyéni
kezdeményezésekkel próbáltunk segíteni a rászorultakon. Akkori plébánosunk,
Dr. Medvegy János atya támogatásával
élelmiszert, ruhákat gyűjtöttünk a rászorultaknak.
Medvegy atya kezdeményezésére
1996. május 20-án hivatalosan is megalakultunk, és elkezdődött a szervezett
keretek közötti munka. Akkor 15 fő vállalta, hogy a krisztusi tanítás szerint az
elesettek, betegek, szegények, rászorultak megsegítését fogja szolgálni.
Mára 35 fős a csoportunk. Kialakítottuk kapcsolatunkat a városvezetéssel, a
civil szervezetekkel.
Rögtön az első karácsonyi vásárral a

________________________________________________________________ 51

város lakói felé is jeleztük jelenlétünket,
s azóta ez a népszerű akciónk hagyománnyá vált. Minden évben megszervezzük a Katolikus bált, az Idősek napját,
betegeket látogatunk otthonukban, kórházban, segítünk a bajbajutottakon. Karácsonykor, húsvétkor egy kis örömet, reményt viszünk a hajléktalanoknak is. Sorolhatnám, de úgysem lenne teljes körű.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy
részt veszünk az uniós élelmiszerprogramban, városi elosztóként. Az önkormányzat szállítóeszközzel segíti ez irányú munkánkat. A beérkezett uniós adományokból mi adunk a társegyházaknak,
a nagycsaládosoknak, a kisnyugdíjasoknak, a rászorulóknak.
• Mostanában, amikor egyre több
gonddal küszködünk, mindenkinek megvan
a maga baja (betegség, munkahelyi, anyagi stb.) érdekli még az embereket mások
problémája?
- Én úgy érzem, amikor nagy a baj, az
emberek elfelejtik saját gondjaikat, és önzetlenül segítenek. Valahol belül mindenkiben benne van a másik iránti szeretet érzése. Valamennyien tapasztaltuk a
természeti csapások idején, hogy olyanok
is segítettek, akik szintén rászorulnának a
segítségre. Itt van a karácsonyi időszak is,
amikor nagyon sokan a segítség valamely
formáját gyakorolják. Ennek ellenére sajnos - van rossz tapasztalatom is.
• Mindenki alkalmas karitatív munkára? Vinni a lélek békéjét, a hit örömét, az
élet reményét a rászoruló embertársainknak: a lélek vidámságával kell odaállni a

szomorú elesettek, reményvesztettek mellé. Óriási tapintat kell a kritikus helyzetbe kerülők problémáinak megközelítéséhez. Erre mindenki képes?
- Eszembe jutott kedvenc főnököm
mondása. „Az élet ötven százalékban jó
modor kérdése.” Ez - egy kicsit átfogalmazva - a karitatív munkára is érvényes.
Vigyáznunk kell, hogy esetleg meggondolatlan szavainkkal ne rontsuk el nehezen felépített tetteinket. Szerencsére, 16
év alatt már megismertük egymás tulajdonságait, emberi gyarlóságait. Tudjuk a
csoporton belül, hogy ki milyen területen
tudja a legtöbbet tenni. Van, aki a kórházban, az elfekvőben képes vigaszt nyújtani a beteg, kilátástalan sorsú embereknek, de van, aki a legszebben tudja becsomagolni az ajándékokat.
Mindenki alkalmas karitatív munkára,
csak ebben a szeretetműben meg kell találni mindenkinek a helyét. Eredményt
elérni csak közös összefogással lehet.
Nekem szerencsém volt, hogy olyan
rendkívüli emberekkel dolgozhattam
együtt, akik bármikor mozgósíthatók voltak a legnehezebb feladatra is.
• Mi a helyzet a fiatalokkal? Miért nem
vesznek részt többen a karitatív munkában?
- Való igaz, kevés a fiatal a karitászcsoportban is, mint ahogyan kevés az aktív fiatal az egyházközség életében is. Ezen
a téren változást remélünk a jövőben.
Négy év óta nagy az érdeklődés a fiatalok körében az Egerben szervezett karitásztáboraink iránt. Ettől is várunk eredményt. De sokat várunk a nemzeti köz-
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nevelési törvénytől is, mely szerint a
2016. január 1-e után érettségizőknek 50
óra közösségi szolgálatot (önkéntes munkát) kell végezniük. Ebben János atya mint intézményvezető - tőlem többet tud
majd tenni.
• Hagyománnyal rendelkező csoport
vagytok. Miért nem választottatok eddig
névadót? Számos vezéregyéniség vitte a
keresztényi emberszeretet zászlaját, akinek a nevét büszkén viselhetné a karitászcsoport.
- Volt elképzelés, de eddig nem realizálódott. Majd talán az új vezető ezt
átgondolja.
• Édesanyád 93 éves. Tudom, hogy
mennyi törődést igényel ez az élethelyzet. Gondolom, elsősorban ez volt az
oka, hogy vezetői feladatodról lemondtál, és János atyának adtad át a stafétabotot. Nehéz döntés volt?

ted során, akik nagy hatással voltak rád
valamilyen formában?
- Igen, Teréz anya. Az ő élete számomra példaértékű. De Istennek hála, karitászmunkám során is találkoztam nem
mindennapi emberekkel, akik nagy hatást
gyakoroltak rám. Csak kettőt említek, de
sajnos, már mindketten végleg eltávoztak
közülünk. Árvai Juditka, aki idős kora,
rossz látása ellenére is hasznossá tudta tenni magát, vagy Szűcsné Ibolya, aki 5 gyermeke nevelése mellett végezte a karitatív
munkát. Indulásunk kezdőtőkéjét ő biztosította azáltal, hogy angol nyelvtanárként
szervezett tanfolyam részvételi díját teljes
összegben rendelkezésünkre bocsátotta.
• Miket olvasol szívesen?
- Szeretem Wass Albertet, Tamási
Áront és Gárdonyi Gézát. Ha időm engedi, tőlük olvasok, és feltöltődöm egy kicsit.

- Dühít, ha a rászoruló rovására valaki visszaél a bizalommal.

• Katika, minden újságolvasó, a magam és szerkesztőtársaim nevében is szívből gratulálok a kitüntetéshez. Ezt az elismerést tekintsd „életműdíjnak”. Példaértékű életed egy részét állítottad a rászorultak, a kiszolgáltatottak, a reményvesztettek szolgálatába. Prohászka Ottokár
püspök szavai szerint; „Az igazi keresztény
az, aki a túlvilági életet buzgó, lelkes és
tevékeny földi élettel biztosítja.”
Kérjük a jó Istentől, hogy adjon még
nagyon sok időt, egészséget és erőt számodra, hogy tevékeny életed sok rászoruló
embertársad javát szolgálja.

• Voltak meghatározó egyéniségek éle-

Szerafi Éva

- Nehéz, de szükségszerű döntés volt.
Már korábban fontolgattam, de most érzem, hogy helyesen tettem. Továbbra is
- amit tudok - elvégzek. Amíg élek, a lelkem „karitászos” marad. Istentől kapott
kötelességemet soha nem fogom elhanyagolni.
• Általában higgadt, megfontolt, türelmes vagy. Van, ami fel tud bosszantani?
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A karitászcsoport új vezetője
2012. július elsejével plébánosunk a karitászcsoport vezetésével Andrásfalvy
János atyát bízta meg, akinek nem idegen ez a feladat, hiszen korábbi állomáshelyén, Szombathelyen plébánosként megalakította az ottani karitászcsoportot. Heti
rendszerességgel segítették a rászorulókat élelmiszerrel, havonta osztottak ruhaneműt, bekapcsolódtak az uniós élelmiszerprogramba.
Az ifjúságnak, a diákoknak is többféleképpen segítettek. Korrepetálták a gyengébb tanulókat, kirándulást, négyhetes nyári tábort szerveztek nekik, oratóriumban foglalkoztak a fiatalokkal és gyermekotthonokat látogattak.
János atya ittléte óta többször bizonyította, hogy érzékeny a bajbajutottak
gondjaira, és nyomon követi sorsukat. Igazi karitatív személyiség.
Itteni munkáját segítsük imádságos szeretettel.

Karitászcsoportunk tervei a jövőben
Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat! Erősen vázlatos visszatekintéssel kezdeném. Korszakalkotó pillanat volt októberben, amikor korábbi elnökünk, Begov
Ferencné, Kati megkapta az első Caritas Hungarica-díjat Spányi Antal püspök úr
kezéből. Csoportunk 16 éves története tanúságot tesz arról, hogy ennyi tevékeny
jóakarat miként segíthet a szükséget szenvedők sokaságán.
Amit folytatunk:
- rendszeressé vált a rászorulók élelmiszercsomaggal való segítése, különösen
ünnepek előtt;
- az EU-s élelmiszersegély-program több tonnás küldeményének célba juttatása, mellyel évente 3-4 alkalommal 160 család részesül az adományból városunkban;
- kórházi beteglátogató csoportunk a lelki gondozásban segíti a lelkiatya
munkáját;
- hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztatunk Egerben, a karitásztáborban 20
fős létszámmal egy hétig;
- idős, beteg embereket látogatunk, segítjük őket apróbb feladatok elvégzésében
- évente megrendezzük a jótékonysági vásárt karácsony előtt, és a farsangi
bált, melynek bevétele a rászorulók megsegítését szolgálja élelmiszercsomagok formájában;
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- októberben az Idősek napján a templomban lelki megerősítésben részesülnek
idősebb testvéreink, majd ebédre hívjuk őket, ahol kellemes délutánt töltünk
együtt;
- karitászcsoportunk minden évben részt vesz a KEF programjaiban. Különösen a Civil hét programjaiban aktívan működünk közre;
- évente szervezünk az egyházközséggel közösen Családi napot, mely immár
hagyománnyá vált;
- Nyugdíjas klubot szerveztünk: havi rendszerességgel találkozik az a 25-35
nyugdíjas, akiknek programjáról a karitász gondoskodik (orvosi előadás, kirándulás, szalonnasütés, hagyományőrzés stb.);
- nem is említem a számos templom körüli apróbb munkát, rámolásokat, egyes
búcsúi előkészületeket, amelyek jórészt ugyancsak a karitász munkájából valósulnak meg;
- emellett katasztrófák alkalmával gyűjtést szerveztünk bútorból és háztartási
gépekből, kellékekből, melyeket eljuttattunk rendeltetési helyükre.
Ez a tevékenység tehát olyan szerteágazó, hogy mindenki megtalálhatja benne
a számára alkalmas lehetőséget. Itt örömmel megjegyezném, hogy a közelmúltban
mintegy 27-en nyilatkoztak arról, hogy a jövőben is módjukban áll segíteni karitászcsoportunk munkáját.
Amivel új lendületet nyerünk:
- az idei tanévtől kötelező az iskolai közösségi szolgálat. Ennek keretében a gimnáziumból sok 15 éves fiatal kapcsolódott be az előbb jelzett munkákba is;
- emellett mások rendszeresen részt vesznek gyermekekkel való foglalkozásokon
(animátorkodás): a plébániánkon, Herbolyán, a Don Bosco Iskolában és Kurityánban, ahol a lakásotthonos gyerekeknek szentelnek - egy-két hetente - egy
egész játékdélutánt;
- nem említettem még azokat, akik a plébánián kerti munkát végeznek, ruhát rendeznek, betegeket látogatnak, és azokat, akik nem is a mi plébániánkon - de szerte a városban - hasonló értékes, rendszeres karitatív munkát végeznek.
A Hit éve van, a szaléziak számára pedig emellett még a magyar szalézi letelepedés jubileuma is. Bosco Szent János hőn áhított vágya volt az önzetlen szeretetre való nevelés. Az előbbi tevékenységekkel az valósulhat meg, amit ő így fejezett
ki: „A jóban kitartó fiatal tiszteletet érdemel.” és „A jótettet nem pénzért teszik.”
Kívánom, hogy a következő évek annak a ragyogó 16 éves tapasztalatnak éltetésében és továbbadásában teljenek, amelyet a karitászcsoport tagjai jó szívvel, vidáman és mindenképpen áldozatos lélekkel valósítottak meg.
P. Andrásfalvy János SDB
a karitászcsoport vezetője
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A RÓZSAFŰZÉR NAGY CSALÁDJA
Találkozó a „Rózsafüzér Királynője” tiszteletére

2012. október 6-án került sor Kazincbarcika
és filiái I. Imádságos Találkozójára, melyet a
Rózsafüzér Királynője tiszteletére rendezett egyházközségünk.
Gábor atya - a jó Istentől vezérelve, s a Szűzanya közbenjárására - szép hagyomány teremtése
céljából szervezte meg e találkozót. Méltó plakát
hirdette az eseményt, és mi várakozó szívvel készültünk e napra. A Szűzanyát virágdíszbe öltöztettük, a szívünket kitakarítottuk, s vártuk, hogy
megteljen a Szent Család-templom. Minden filiából érkeztek imádkozó hívek, s szívünk összeért az imádságban és a kivetített szép képekben.
A szentmisében plébánosunk kiemelte, hogy
Szűz Mária a mi „tanítónőnk”, az ő iskolájába járunk. Gyermeki szívvel fogadtuk az áldásban Isten kegyelmét.
A szentmise után agapé, beszélgetések tették
még meghittebbé az együtt töltött órákat. A „Salvé Regina” ének papjaink ajkáról oly szép volt a
szentséges litánia után, hogy teljesen elnémultunk.
Köszönjük!
- Elmélkedve és térdre hullva csodállak téged,
óh Mária! Tiszta-e a szívem, hogy te a szívedbe
vehess? Méltó-e, hogy veled együtt imádhassam az Urat?
Az oltárképen szemlélem szentséges arcodat.
Mosolyogj, hogy érezzem: minden gondolatomat
hallod. Szent Józseffel együtt viszed az Úr elé,
hogy megtérő gyermekként ott bemutathass, s el
ne vesszek, szívből téged kövesselek a rózsafüzér
ima által, óh Mária, Isten szentséges Fiának és
nekem is mindenkoron szépséges Édesanyja.
Krokavecz Béláné
a Rózsafüzér Társulat vezetője
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“Akit Te, Szent Szűz a világra szültél”
Elmélkedés az örvendetes olvasó 3. titkáról
József és Mária elmentek Betlehembe, Dávid városába. Ott egy barlangistállóban született meg a Megváltó. Édesanyja pólyába takarta, és jászolba fektette.

Kedveseim!
Hitből élő ember voltam. Megzavart Mikeás próféta szava. A Messiásnak Betlehemben, Dávid városában kell születnie. Betlehem messze volt, és közeledett fiacskám születésének ideje.
Ismét beborult az ég a szívem fölött. Leigázott hazámban nem keltett nagyobb fölzúdulást
a császári rendelet. Nem először történt, hogy a hatalom beleszólt életünk megszokott rendjébe. József és az én számomra azonban csodálkozással töltött el, hogy Betlehembe kell mennünk. Lám - mondtam Józsefnek - a császár tudta nélkül szolgálja az üdvösség művét.
Az út nagyon nehéz volt. Egyetlen támaszom József volt, de őt is bátorítanom kellett, és
szegény, hajszolt szamárkánkat is. Végre föltűntek Betlehem házai az esti szürkületben. Az
már félelemmel töltött el, hogy látva állapotomat, senki nem fogadott be bennünket Dávid városában. Tudtam, hogy nincs késedelem. Egy barlangistállóba tértünk be, ahol egy magányos
ökör mellé kötöttük be a csacsit. József azonnal elindult, hogy valami kényelmet és esetleges
segítséget szerezzen, és tüzet tudjon rakni.
Akkor ért vissza rémülten, amikor hallotta az újszülött sírását. József karjába vette a babát. Úgy meg volt illetődve, hogy attól féltem, még elejti. De nagy gonddal adta a kezembe.
Leült mellém és néztük a kicsit. Ez volt az első várva várt adoráció számunkra. Pólyába takartam, és a jászolba fektettem Jézuskát.
A szamár is fölébredt, és megnézte a kisfiamat. Az ökör is érdeklődött az esemény iránt.
Ezek ketten voltak társaink az ég megszámlálhatatlan csillagos istálló-hotelében.
Egy idő múlva jött egy jó öregasszony sopánkodva segíteni. Alig teremtettünk rendet, amikor közeledő emberek lépéseit hallottuk. Megriadtam, hogy kitesznek bennünket az istállóból.
Nem így történt. A környéken nyájukat őrző pásztorok léptek be. Pici lámpásuk világított a
homályban. Csodálkozva kérdezték, hogy itt van-e egy jászolban fekvő újszülött? Mikor meglátták, csodálkozásunkra leborultak.
Elmondták, hogy angyalok adták hírül nekik a Messiás születésének örömhírét. Ez lesz a jel,
mondták: Gyermeket találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.
Ezután több-kevesebb sikerrel elénekelték az angyalok dalát, amit azóta énekel a világ:
„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”
Égi Anyátok Mária
(Részlet Seregélyi István egri érsek „Szűz Mária levelei” c. imafüzetéből)
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Gyalogos zarándokutak a Szűzanyához

Ebben az évben hetedik alkalommal indultunk gyalogos zarándokutunkon Mátraverebély-Szentkútra, kérve a Szűzanya közbenjáró segítségét életünkre. 2005-ben gyalogoltunk első ízben a Szent Anna búcsúra,
majd minden évben Nagyboldogasszony ünnepére. A tavalyi évet kihagytuk, ami mindannyiunk lelkét megviselte, így most nagy
várakozással készültünk az útra.
Július 23-án, Szent Brigitta napján öten
indultunk - Gizike, Teca, Pityu, Ede és én szentmise után, Gábor atya áldásával. A nehéz csomagokat Farkas Gábor vitte kocsival,
ő kísért bennünket, s ő főzött nekünk mindennap, nagy szeretettel.
Utunkon folyamatosan imádkoztuk a rózsafüzér imát, róttuk a kilométereket, néha
egy-egy énekkel dicsőítve az égieket.
Első állomásunk és szállásunk Nagyvisnyón volt nyugodt, kellemes környezetben.
Elmentünk a helyi kis kápolnába egy közös
imára, éneklésre, s megköszöntük az első

nap kegyelmeit. Gábor gondoskodott a vacsoráról, ami paprikáskrumpli volt virslivel, savanyúsággal, s nagyon ízlett nekünk az
egész napos gyaloglás után.
Második napunk legszebb útvonalunkon, Szilvásváradon, s a
környező erdőkön keresztül vezetett Balaton községbe, ahol az ifjúsági házban szálltunk meg.
Nagy ajándék volt számunkra
János és Feri atya, Erzsike néni
vendégszeretete, a közös szalonnasütés, s Gábor nem várt bablevese, ami meglepetésként ért bennünket.
Érkezésünk után szentmisén
vettünk részt, majd másnap folytattuk zarándoklatunkat.
Szentdomonkosra délben érkeztünk, így ebédidőt tartva megpihentünk a szokott helyünkön,
Ilonkánál, akinek vendégszeretetét
már harmadszor élvezhettük.
Hosszú út vezetett tovább Pétervásárára, harmadik állomáshelyünkre, ahol kolbászos lecsóval
várt bennünket állandó kisérőnk.
A reggeli szentmise után érkeztek meg János atyáék Ritával, Botonddal, Danival, hogy csatlakozzanak hozzánk, s így már kilencen
folytattuk az utat.
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Útközben megálltunk egy közös
ebédre Nemtiben, s az esti órákban érkeztünk meg Nagybátonyba.
Nagyon jól éreztük magunkat a közös vacsorán, a János atya gondolatával
indított közös beszélgetésen, élvezve
Béla atya vendégszeretetét.
Este és reggel szentmisén vettünk
részt, s utána Béla atya megajándékozott bennünket a Szent György templomban őrzött szent ereklye-gyűjteményének bemutatásával, ami nagy kegyelem volt számunkra.
Utunkon végig békességben, egymást segítve - gyakorolva a testvéri szeretetet, a megbocsájtást - haladtunk
utunk célja felé a Szűzanyához, szívünk
szándékaival, sok-sok kéréssel.
János atya útközben szebbnél szebb
növények meghatározásával közelebb
vitt bennünket a természet szépségeihez, s gazdagított értékes gondolataival.
Így érkeztünk meg a Szűzanya közbenjárásával - Isten kegyelméből Szentkútra, leküzdve a fáradtságot, a
megpróbáltatásokat.
Megérkezésünk pillanatai a kegyhelyre mindig meghatóak: harangszó,
Peregrin atya köszöntése, majd leborulva a Szűzanya elé, közös ima - elcsukló hangon. Megköszöntük utunkat,
annak kegyelmeit, s letettük kéréseinket a Szűzanya lába elé, kérve közbenjárását életünkre.
Hazatérve Szentkútról - hat nap pihenés után - újból útra keltem, gyalog
Lengyelországba. Nagyon sok kérés

fogalmazódott meg bennem, és utamat
elsősorban minden embertársam bűnéért, a világbékéért, Magyarország újjászületéséért, az emberek megtéréséért
ajánlottam fel engesztelésül Istennek.
Indulásom előtt egyik fogam miatt
csonthártyagyulladásom lett, s így indultam neki az útnak Kolbe atya gondolatával: “A szeretet nem az emberi
erőben bízik, a szeretet a lehetetlenben
is hisz.”
Augusztus 5-én indultunk busszal,
kocsikkal gyalogos utunk kezdőállomására, Bielsko-Bialába, hogy onnan
gyalogolva megérkezhessünk majd
Czestochowába, a Szűzanya kegyhelyére.
Magyar csoportunk 85 fős volt, de
összesen 1500-an voltunk a lengyel
zarándokokkal együtt, több csoportba
rendeződve. Elég gyors tempóban haladtunk, s csak hosszú kilométerek
megtétele után pihenhettünk, így gyarapodtak a hólyagok a lábamon.
A második nap estéjén az orvos eltanácsolt az úttól, mert két lábujjam
súlyosan megsérült. Elég nehezen
tudtam járni, de ha arra gondoltam,
hogy mennyi kérést hoztam magammal, rögtön elvetettem a gondolatot,
hogy feladjam, s úgy döntöttem,
sérült lábbal is, de végigjárom az utat.
Másnap így folytattam a gyaloglást,
s folyamatosan ajánlottam fel Istennek
fájdalmaimat, s örültem, hogy van mit
felajánlanom.
Szállásaink többnyire iskolákban,
tűzoltószertárakban a földön fekve
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- a magunkkal vitt polifonon - volt.
Utunk nehézségeihez nagy erőt adott
a bennünket köszöntő emberek szeretete, a legapróbb csecsemőtől az idősekig,
akik kedvességét magunkkal vittük a
Szűzanyához, s imádkoztunk értük. Kínáltak bennünket vízzel, üdítővel, édességgel, kávéval, s a templomoknál lévő
pihenők alkalmával ebéddel.
Mennyi munka és szeretet volt részükről, hogy ennyi embert kiszolgáljanak! Szükségünk volt a testi táplálékra, hogy erőnk legyen, de lelki táplálékra is.
A lelki táplálékról naponta a velünk
zarándokló atyák gondoskodtak. Szaniszló atya mindennap ismertette a napi
evangéliumot, s annak magyarázatát,
elmélkedését, melyek mélyen meggyökereztek lelkünkben.
Előadásokat hallhattunk az atyáktól,
melyek szintén értékes gondolatokkal
gazdagítottak bennünket. Rózsafüzért
imádkoztunk, dicsőítő énekeket énekeltünk, szentmisén vettünk részt naponta, s így könnyebben győztünk le
minden nehézséget, akadályt.

Nagy örömmel, lelkesedéssel, szeretetben, fegyelmezetten érkeztünk meg a
kegyhelyre, Czestochowába. Hálát adok
Istennek minden kegyelméért, amivel
megajándékozott bennünket utunk során, a Szűzanya közbenjárása által.
Köszönöm a pillanatot, amit átélhettem augusztus 11-én, érkezésünk alkalmával a Szűzanya kegyképe előtt!
Köszönöm, hogy vasárnap abban a
kegyelemben részesülhettünk, hogy
Szűz Mária kegyképe előtt vehettünk
részt a szentmisén. Örökre szívembe
zártam tekintetét, amit azóta újra és újra
felidézek magamban.
Igazi zarándoklatunk valójában akkor kezdődik, amikor hazatérünk. Itthon
derül ki ugyanis, hogy a kapott kegyelmeket hogyan tudjuk kamatoztatni
életünk hosszú zarándokútján. Sokszor
nehéz igent mondani a keresztjeinkre,
Isten akaratára, de ezáltal formál bennünket a mi Istenünk, s megajándékoz
kegyelmeivel, hogy nehézségeinkben,
megpróbáltatásainkban meg tudjunk
maradni közelségében és szeretetében.
Farkas Katalin
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„Szeressétek az öregeket...”
(Óbecsey István)
Egyházunk október 21-én az idén is vics) műsora szintén kellemesen vidámmegünnepelte az Idősek napját. A kari- má tette hangulatunkat.
tászcsoport régi, szép hagyománya, hogy
Hétköznapi életünk problémáját paebben a hónapban különös figyelemmel rodizálta ki Tompa István és felesége hufordul idős híveink felé.
moros párbeszéde, amin jókat kacagtunk.
A délelőtti nagymisén meghatottan Tetszett a Republic együttestől „A csend
hallgattuk Gábor atya prédikációját a jó beszél tovább” c. dal is.
szolgálat fontosságáról.
Végignézve a 95 fős társaságunkon, a
Jó szolgálat! Mennyi minden tartozik sok ősz hajú, szemüveges, megfáradt eme szép kifejezésbe! Plébánosunk közvet- beren, jó érzés volt látni örömüket, és
len gondolataival meghatotta az életben hallgatni szívből jövő tapsukat. Igyekezmár megfáradt, de a templomi harang- tünk valamennyien betegségeinket, filszóra mindig megjelenő időseket.
léres gondjainkat otthon hagyni.
Amikor arról prédikált, hogy a jó szolA Karitász gondoskodott az ebéd utágálathoz mennyire hozzátartozik az idős ni szellemi táplálékunkról is. Mondhatom
szülőkkel való törődés, az emlékezés az úgy is, ez a vidám műsor már hab volt a
én szemembe is könnyeket csalt. Szemé- tortán!
lyes életem jutott eszembe, hiszen édes– Puskás Gizella: Hogyan lett újra
anyámat 17 évig, anyósomat 26 évig gon- fogam?
doztuk, felügyeltük. A jóság, az odaadás
– Vitális Gábor atya, Szomolya Istmellett nehéz napjaink is voltak bőven. ván, Barta Imre székely vicceitől már
Számomra is meglepő volt, hogy a dőltünk a nevetéstől,
prédikáció után szinte mindenki felvet– Andrásfalvy János atya verse is nagy
te a betegek szentségét. Meghatódva tetszést aratott,
hallgattuk Vasvári Botond szalézis gim– Mizsei Sándorné – Horváth Terézia
nazista szép versét, mely nekünk, idő- ötletes jelenete következett: Lecke a fösseknek szólt.
vénynek,
A szentmise után a Bajor Sörházban
– Pente Lászlóné istenes verse Petőegy finom, 3 fogásos ebédet fogyasztot- fitől - igazi meglepetés volt, és
tuk el. Köszönet érte az étterem vezető– Kovács Ferencné ‘Gyerekszáj’ törjének és a személyzetnek is.
téneteit is nagy tapssal jutalmazták.
A szentmise meghatottságát a KariKöszönjük ezt a szép napot, mely motász által összeállított igényes, vidám mű- solyt csalt sok megfáradt, idős embersor oldotta fel. Ebéd előtt Pirkó Balázs- társunk arcára, s pár órára feledtetett bút
né szép verse: Nyugdíjas napra, vala- és bánatot.
mint az ifjúsági ének- és zenekar (SzendKovács Ferencné
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II. Országos Ultreya
Cursillós találkozó

Nagy megtiszteltetésben részesült
az Egri Egyházmegyei Cursilló, mert
megbízást kapott a II. Országos Találkozó megszervezésére. Az egri bazilikába hívtuk és vártuk az ország minden
táján és határainkon kívül élő cursillós
testvéreinket június 3-án.
Nagy izgalommal láttunk munkához,
hiszen nem kis dolog a kb. 1000 ember
fogadása, akik ilyen sokfelől érkeznek.
Szétosztottuk a munkát, a feladatokat,
hogy kinek mit kell tennie.
Egyházközségünk cursillósai is derekasan kivették részüket az előkészületekből, nem beszélve arról, hogy a
főszervező - Mihaleczku Etelka - közösségünk tagja. Igyekeztünk, hogy mi
legyünk az elsők a bazilika környékén,
mi, „helyiek”, akik a vendégeket fogadjuk.
Jöttek is vonattal, busszal, kocsival
és nagy - szeretetre nyíló - szívvel.
Volt, aki kissé bágyadtan érkezett, mert
korán kelt, hiszen 4 órakor már pogácsát sütött, hogy kedveskedni tudjon
cursillós testvéreinek.
Érkezés után mindenki kapott egy
műsorfüzetet és egy kis papír-halacskát,
amire szentírási idézet volt írva.
Igazi nagy örömet a találkozások jelentették mindenkinek. Rég nem látott

ismerősök, barátok ölelhették át egymást, de ismeretlen embereknek is természetes volt egy-egy ölelés, mert a
szeretet a kupoláig, vagy még tovább…
igen, az egekig ért fel. Azt hiszem, szavakkal nem lehet visszaadni a szeretet
eme megnyilvánulását. Ott kellett lenni, élvezni és beleolvadni e nagy, szerető közösségbe.
Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődött. Székely János atya - a magyarországi Cursilló lelki vezetője üdvözölt bennünket, és megköszönte
Ternyák Csaba érsek úrnak, hogy befogadott minket.
Érsek atya - elmondása szerint - nagyon örült a felkérésnek, és örömmel
tekintett a zsúfolásig megtelt bazilikára. Már a harmadik szombat, amikor
megtelik a bazilika: előző héten a ministráns találkozó, azt megelőzően a
Karitász találkozó résztvevői töltötték
meg a templomot. Érsek úr szavai szerint a leglelkesebbek azért a cursillósok
voltak.
A szentmise a már jól ismert és sokatmondó énekkel kezdődött: „Ez az
a nap, ez az a nap, mit az Úr rendelt…
Jézus az Úr, akit szolgálunk.”
Az evangélium a szőlőtőről szólt, a
„jó gyümölcsöt teremni” feladatról. Ér-
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sek úr rávilágított a keserű valóságra,
hogy Európában visszaszorulóban van
a kereszténység, mégis bizakodással
tölti el az előző két szombat és a mostani is, mert most is sokan vagyunk,
akik hajlandók tenni a kereszténységükért, akarnak jó gyümölcsöt teremni.
A mai digitalizált világban két dolgot értelmez a modern technika kütyüje: az igen és a nem között tud választani. Bizony, nekünk, embereknek
is választanunk kell. Istennel akarunk
élni – igen vagy nem?
Ha jó gyümölcsöt akarunk teremni,
igen legyen a válaszunk Isten hívására. Sokan halogatják a választ, egy
helyben topognak, pedig rengeteg jó
gyümölcsöt teremhetett volna az, aki
időben mondja ki az igent. Veled Uram,
és soha nélküled!
Isten áldja meg a cursillósokat, akik
tudatosan, vonzó módon tudják élni,
bemutatni és továbbadni kereszténységüket! - fejezte be útravaló buzdítását
érsek atya.
A szentmise után ebédre hívtuk a
vendégeket. Egy tányér finom, forró
gulyással vendégeltük meg őket. Persze, a szokásos süteményhegyek sem
maradtak el, amin még a régi cursillósok is csak ámultak!
Az ebéd és az örömteli beszélgetések után újra megtöltöttük a bazilikát,
és hallgattuk a szívszorító életutakat
és az örömteli Istennel való találkozás
élményeit.

• Kirner A. Zoltán atyát Celldömölkről, aki a cursillóban találkozott
boldog keresztényekkel,
• Schneeberger Csaba solymári református cursillós testvérünket,
• Román Attila Budapestről érkezett, akinek leégett házát segítettek újjáépíteni cursillós testvérei,
• Dr. Kuncsik Katika görög katolikus orvost, akit fiai balesetei sem távolítottak el Istentől, hanem a rátalálásban segítették,
• Tóth Miklós és Eszter - egy kedves, fiatal házaspár - Vácról jött, akik
életük példáját hozták elénk, és
• Fodor Laci budatétényi cursillós
tanúságtételével ért véget a tanúságtételek sora.
Sok könny és kacagás volt az életpéldák alatt. Gondolatban mindenkinek fogtuk a kezét, vagy együttérzően
megöleltük, szeretetünket így árasztva
feléjük.
Befejezésül Juhász János atya vezetésével szentségimádással adtunk hálát
Istennek a szép napért, a csodálatos találkozásokért.
A cursillós találkozó után a bazilikában esküvő következett, így percek
alatt rendet raktunk, mert a cursillósok
megszokták, hogy a közösen végzett
munka és feladat is örömet okoz, és
nagyon jó örülni, nagyon jó szeretni és
szeretve lenni, a krisztusi szeretetet
megélni és továbbadni.

Farkas Gábor
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Férfi zarándokút
Szeptember 22-én korán reggel indultunk plébánosunk, Gábor atya vezetésével volt káplánunk, Lipcsák János
szülőföldjére - Királyhelmecre - és annak
történelmi emlékekben gazdag környékére. János atya Miskolcon csatlakozott
hozzánk és közösen imádkozva érkeztünk meg első állomásunkra, Borsiba.
A sok vihart megélt község napjainkig többször cserélt gazdát. A Rákóczi
várkastély történetét Kázmér István - a
vár „mindentudója” - ismertette velünk.
Mesélt annak múltjáról, a jelenlegi helyzetről és arról, hogy 1676. március 27-én
Munkácsról Regécre menve itt szállt
meg Zrínyi Ilona, és szülte meg a későbbi „Nagyságos Fejedelmet”. 2000

óta folyik itt a felújítás, s aki teheti, ejtse útba, és töltsön el néhány - élményekben gazdag - órát.
Még sokáig hallgattuk volna idegenvezetőnket, de indulnunk kellett tovább,
hiszen várt ránk egy újabb állomás, Dobóruszka. Megilletődve álltunk a templomban a 2008. június 28-án újratemetett
dicső egri várkapitány, Dobó István sírjánál. Az eredeti márvány sírkőfedlap ma
az egri Dobó István Vármúzeumban látható a Hősök termében.
És még mindig nem volt vége az élményzuhatagnak: megérkezünk Nagyszelmencre, a magyar - szlovák - ukrán
határ közelébe, Trianon és a II. világháború győztes hatalmainak a mai napig
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megmaradt igazságtalan és szomorú „emlékhelyére”.
A község 1920-tól csehszlovák fennhatóság alá került, 1938-44 között ismét
magyar, majd a 1946-ban a falut a szlovák-szovjet határ vágta ketté. A 800 lakosú Nagyszelmenc és Kisszelmenc egy
részét Csehszlovákiához, a 300 lakosú
Kisszelmenc nagyobbik részét a Szovjetunióhoz csatolták. A szovjet határőrök
az új határon egyetlen nap leforgása alatt
hat méter magas deszkapalánkot építettek. A fal azt is megakadályozta, hogy az
egymástól elválasztott testvérek, rokonok, ismerősök láthassák egymást.
A település két részét 2005 augusztusáig szögesdrót választotta el, majd december 23-án egy határátkelő megnyitásával szűnt meg a 60 éves szétszakítottság.
A község római katolikus temploma
Kisszelmencen maradt, míg a görög katolikus és a református templom Nagyszelmencen, így új római katolikus templomot építettek, amit 2006 májusában
szenteltek fel. Örömmel fedeztük fel,
hogy a „keresztségben” ez a kis gyöngyszem is - mint a mi új templomunk - a
Szent Család nevet kapta.
A János és Gábor atyák által bemutatott szentmisén háborgó lelkünk egy kicsit megnyugodhatott, hiszen népünk újraegyesítéséért is fohászkodhattunk.
Utunkon eddig mindenütt barátság és

szeretet vett körül, de sokak számára
felejthetetlen lesz, ahogyan János atya
szülei fogadtak bennünket. A finom
ebéd, a szerető gondoskodás, a boldog,
őszinte szavak megnehezítették az elválás perceit.
Még egyszer megköszönünk mindent
a kedves szülőknek, legfőképp azt, hogy
ilyen fiút adtak nekünk és az Egyháznak.
Isten éltesse és áldja meg őket ezért!
Az élmények kavarogtak bennünk, és
szinte észre sem vettük, hogy már Sátoraljaújhelyre érkeztünk, volt káplánunkhoz, Zoltán atyához, aki augusztus
óta itt folytatja lelkipásztori munkáját.
Éreztünk, hogy már nagyon várt bennünket, és örömmel emlékeztünk a Kazincbarcikán töltött két évre. Megígérte,
ha erre jár, meglátogat minket.
Megköszönve a mai nap sokáig feledhetetlen élményeit, a közeli viszontlátás reményében váltunk el János atyától Miskolcon, Isten áldását kérve további munkájához. Sok-sok élménnyel
gazdagodva, kissé fáradtan értünk „otthonról haza.”
Mementóul álljon itt e felirat, mely
egy kisszelmenci székely fél kapun olvasható, amelytől 20 méterre a nagyszelmenci oldalon áll a másik fél.
Ha hiszünk és bízunk a leírtakban, sőt
teszünk is mindennap érte, az Úr, aki jó
és igazságos, meghallgatja imánkat!

„Egy Szelmencből lett kettő, egyesítse a Teremtő.
Áldjon Isten békességgel, tartson össze reménységgel.
Mi reményünk megmarad, összeforr, mi szétszakadt.
Két Szelmenc kapuszárnya falvainkat egybezárja.”
Béres László
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„165-ös cserkész évkezdés”
Csapatunkban hagyománnyá vált a nyár eseménydús programjai
után az „Őszi lelki hétvége”, hogy a Szent Család-templom tanévnyitó
Veni Sancte szentmiséje
és a berentei Bányásznapon való részvétel után
(idén 5. alkalommal a
Szent Borbála Idősek
Otthonában) lelkiekben
is megújulva készüljünk
az újabb cserkészévre.
E hétvégét megelőzte
a „165-ösök” tábortüze
is a plébánián, ahol 23.
születésnapunkat ünnepeltük meg, illetve három cserkészünk részvétele is a felvidéki férfi
zarándokúton, ahol többek között a Borsi Rákóczi várba és Nagyszelmencre - volt káplánunk, Lipcsák János atya
szülőhelyére is - ellátogattak.
A 3. dédestapolcsányi
lelki hétvégén a központi téma a boldogság volt.
E köré épült fel a napi

program is. Csapatunkra jellemzően most is lelkes kis társaság érkezett, hiszen 12-en gyűltünk
össze. Ez az apostoli szám most is jó kezdésnek
ígérkezett, mert már reggel mosolygósan, jókedvűen indultunk a buszállomásról Dédesbe, régi
jó ismerősként üdvözölve a számunkra kedves
plébániaudvart és a Szent György templomot.
Buzgó kis hangyaként mindenki igyekezett segíteni: a lányok egy része bevásárolni indult, a fiúk
a tüzet készítették elő, néhányan pedig a benti
melegről és a vetítésről gondoskodtak.
Miután készen lettünk, elkezdtük a vetítést
Szent Rita életéről két részletben. A szünetben
meglátogattuk a falu „vendéglátó egységét”, ahol
sajnos foglalt volt a biliárdasztal, de szerencsére
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találtunk egyet a szomszédban is, így
jókedvű kólázásba, játékba és beszélgetésbe kezdtünk.
Az Úr irányítja lépteinket, hiszen
amikor kimentem megnézni a buszmenetrendet, vidám hangot hallottam
a hátam mögött: „Az volt életem legnagyobb cserkész élménye…”.
A cserkész szó ütötte meg a fülemet, és hátrapillantva ismerős, mosolygós miskolci cserkészlánnyal találtam magam szembe, aki édesapjával és barátaival Miskolcról biciklitúrán vett részt, és pólóm feliratára
reagált a fenti módon.
Meginvitáltam őket közénk, s egy
rövid beszélgetés erejéig összekötődött a két - egymástól különböző, lelkiekben mégis építő - program. Sok
mosolygós ember egy helyen - számomra mindig boldogság, így a napi
téma élővé vált.
Visszatérve a plébániára, folytattuk
a filmet, aminek végére nem sok lánynak maradt szárazon a szeme, és a
fiúk is csendesen elmélkedve töltötték az utána következő perceket.
Kis szünet után bibliai elemző beszélgetésbe kezdtünk a nyolc boldogság felolvasásával - két római katolikus, két református, és egy görög
katolikus Szentírásból. Egy körkérdés is volt: kinek mit jelent a boldogság, fogalmazzunk meg egy „boldogság-mondást”.
Eközben Gábor atya is megérke-

zett, így átvonultunk a templomba,
hogy szentmisével ünnepeljük a
mennyei Atya jóságát. Az atya megindító prédikációja nekünk szólt, és
felemelő érzés volt egy ilyen kis csoporttal énekelni, mégha néha botladozva is, de kifejezve elköteleződésünket, örömünket.
A boldogság mindenkire ráragadt,
mert olyan hangulat kerekedett, hogy
később mindenki jókedvűen viccelődött. A lányok egységüket megmutatva még a hajukat is egy fonattá
fonták össze.
A tábortűznél az ismerős jó hangulatú körkérdéssel: „Te mikor vagy
boldog?” játékkal és énekkel telt az
este. A késő estét felvillanyozva a
„Mi lenne, ha?” társasjátékkal zártuk a napot.
Boldogság? Néha milyen nehéz is
megfogalmazni ezt, s megtalálni, pedig, ha Jézus nevében jövünk össze,
Ő ott van köztünk, és nem kell aggodalmaskodni. Gondoskodik rólunk, ott lesz köztünk a szeretet, és
szól is hozzánk, mint ahogy azt az
Avilai Nagy Szent Teréz templom
búcsúünnepén is tette a szentmisét
celebráló Ábrahám Béla atya által:
„Boldogok a lélekben szegények,
mert övék a mennyek országa.” - Mi
pedig csöndben egymásra mosolyogtunk…
Józsáné Földesi Anna
segédtiszt
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A szeretet egységében

2012. október 22-én zarándoklatra
indult a kazincbarcikai karitászcsoport, a Nyugdíjas klub, a Szent Család kórus és a szeretet egységében a
fiatalokból álló „In aeternum” gospel
énekegyüttes. Zarándokutunkat Andrásfalvy János SDB szalézi szerzetes, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium nevelési igazgatóhelyettese, egyben a karitászcsoport új vezetője és
Kálmán András kántor szervezte.
A 70 főt befogadó autóbusz megtelt, és ragyogó napos időben indul-

tunk Gyöngyös felé. Közös imában
kértük Istenünk kegyelmét és áldását utunkra.
Első állomásunk Mezőkövesdre, a
Szent László templomba vezetett, ahol
Dr. Medvegy János plébános úr - volt
plébánosunk - örömmel fogadott bennünket. Ismertette a Matyóföld patinás templomának történetét, majd bemutatta a mezőkövesdi festőművész,
Takács István freskóit. A templomban közös imával és énekkel köszöntöttük az Úr Jézust és a Szűzanyát.
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Ezután megnézhettük új lakhelyét, a plébániát.
Sajnos Lipcsák János káplán atyával sajnos nem találkozhattunk, mert elfoglaltsága miatt távol volt. Fájó szívvel búcsúztunk Medvegy János atyától, akivel sok szép
évet töltött el hívő közösségünk.
Ezután Mezőkövesd új
templomát, a Jézus Szíve
templomot tekintettük meg,
mely templomot 2001-ben
szentelték fel. Itt Dr. Berkes
László plébános úr fogadott
bennünket.
Ez a monumentális, modern templom zarándokhelyként működik, és a kövesdi
híveknek méltán büszkesége, mivel 2-3000 zarándok
keresi fel évente. „Jézus Szíve, szeretlek én” - ezzel az
énekkel búcsúztunk a Jézus
Szíve templomtól.
Következő állomásunk a
Mátra alján elhelyezkedő
Abasár volt. Ide helyezték
2011. augusztus 1-től Iváncsy
Balázs plébános urat, aki 9
évig szolgált Kazincbarcikán,
és akinek áldásos munkája
során megépült a Szent Család-templomunk.
A kedves fogadtatás után

megtekintettük a Szent Péter és Szent Pál titulusát viselő templomot. Balázs atya ismertette a templom történetét, a feltárásokat és a
hívekhez kapcsolódó szolgálatát. A magyar
szentekhez szóló énekkel búcsúztunk a rendezett, szép templomtól.
A plébánia udvarán kedves agapé várt bennünket. Örömünkre szolgált, hogy Balázs atyát
ismét szerető hívek veszik körül, és a meghitt,
barátságos környezetben jól érzi magát.
Ezután kisétáltunk a bortermelők pincesorára, ahol borkóstolóval vártak bennünket.
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Abasáron van egy emlékmű, egy
szépen rendezett parkban, ide vezetett
el bennünket Balázs atya. Az emlékművet Dr. Seregély István nyugalmazott érsek úr szentelte fel annak
az ötmillió meg nem született magyar gyermeknek az emlékére, akiket
elabortáltak, mert születésüket megtagadták az anyák.
Az emlékművet körláncba fogtuk,
imádkozva a kicsinyekért, s kérve Isten megbocsájtó kegyelmét, és a Magyarok Nagyasszonyának a magyarság egyik főbűnének engeszteléséért.
Gyöngyösre érkezve azonnal feltűnt a ferences templom gótikus tornya és a kolostor monumentális épülete. Egy ferences atya fogadott bennünket, majd az idegenvezető ismertette velünk a sok évszázados kegyhely történetét. A templom titulusa a
Visitatió, azaz Mária látogatása Erzsébetnél.
Ennek a hatalmas templomnak a
szépsége mindannyiunkat magával
ragadott. A kolostor gyógynövénykertjében található az a kút, amelyet
az 1946-ban mártírhalált halt P. Kiss
Szaléz vértanú tiszteletére emeltek.
Ezt követően megtekintettük a relikviákat, és azt a felbecsülhetetlen
értékű könyvtárat, mely egyedülálló
az országban.
Este 6 órakor kezdődött a búcsúi
szentmise, mely a templom felszentelésének emléknapjához kötődik, és

ezen a szentmisén Andrásfalvy János atya is koncelebrált. Szent Család énekkarunk öt énekszámmal jeleskedett, emelve a szentmise ünnepi voltát.
Végezetül a szentmise után meglepetésként került sor a fiataljainkból
szerveződött gospel kórus előadására,
amelynek zenei kíséretét Kálmán András karnagy és Svéd Mátyás adta, a kórust pedig Kálmán Rita vezényelte.
Színvonalas, szép előadásukat a hallgatóság vastapssal köszönte meg.
Az autóbuszút hazáig mozgalmas,
derűs és szórakoztató volt. Az emeletes buszon János atya versenyt hirdetett meg az alsó és felső szinten
utazók között. A vidám vetélkedőt
természetesen a „felsőházban” utazó
fiatalok nyerték meg.
Zarándokolni nagyszerű dolog!
Ezen a napon találkozhattunk szeretett papjainkkal, megismerhettük országunk egy-egy gyöngyszemét.
Egész utunkat felajánlottuk drága hazánkért és az 1956-os áldozatokért.
E zarándoklat során közelebb kerültünk egymáshoz, megismerhettük
szalézi papjaink vidám lelkületét, s
Don Bosco életét. Mivel egyházközségünknek szinte minden lelkiségi
csoportja képviseltette magát, így a
szeretet egységében reméljük, hogy
még sok ilyen zarándoklaton fogunk
részt venni!

Mizsei Sándorné
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Efezus
Született Szűz Máriától, született, de nem teremtmény, egylényegű az Atyával, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.
Azért, hogy megláthassa a várost, ahová Szent
Pál egyik levelét írta. Azért, hogy a Szentföld után
e második Szentföldet is megismerje, ahol a mi keresztény eleink éltek és haltak.
Ami számomra a legnagyobb élmény volt: ott térdeltem János apostol - az én kedves védőszentem
- sírja előtt. Ma már csak romok vannak, de egykor hatalmas bazilika állt ott. S csak néztem a tájat, a hegyeket, a tengert. Azt láttam, amit a kedves
Szent egykor, s egészen közel kerültem hozzá.
Ide jutottál hát - gondoltam -, onnan a Generázeti-tó partjáról, ahol megszólított a Mester. Itt fogalmaztad meg evangéliumod örökbecsű sorait:
„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és
Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.
Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.” (Jn 1,1)
Itt élted át az első évszázadot azért, hogy tanúskodj mindarról, amit így fejeztél ki: „Megismertük
a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. Szeressük tehát (Istent), mert Isten előbb
szeretet minket.” (1 Jn 4)
Kedves János Apostol! Eddig is nagy tisztelet
övezett részemről. Már csak a név okán is. Most
meg, hogy felkerestelek, annál inkább erősebb az
érzés bennem: mi Jánosok tartsunk össze! Ezért
kérlek, ne engedd el a kezem, ne engedd, hogy
rossz útra térjen a lábam, s légy közbenjáróm, hogy
veled együtt Őt, a Fényest, a Dicsőt egykor mindörökké lássuk.
Dr. Medvegy János

Ott lehettem. Repülővel szálltunk a Földközi-tenger felett.
Eljuthattam oda, ahol a korai
kereszténység egyik bölcsője
ringott. Efezus ma romváros,
melyet a németek ásnak ki a
földből, ott a messzi Törökországban.
A látogatóktól alig lehet lépni, az egész keresztény világ
ott tolong, hogy láthassa Mária
házát, leróhassa kegyeletét a
szeretett tanítvány, János sírja
előtt. Azért, hogy átélje az egykori zsinat helyén a döntés izgalmát, amikor kimondták:
c.apát
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A házasság szentsége
Egyházunkban a házasság szentsége az Isten emberek iránti szeretetének jele,
ami azt jelenti, hogy Isten a természetest összeköti a természetfelettivel. Így érthető Jézus kijelentése: „Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza.”
A házasságkötés pillanatától e szentség ereje közvetíti a házastársak számára
Isten segítő kegyelmét. Segíti a házastársakat, hogy családi életüket rendezetten,
hűségesen, Isten akarata szerint tudják élni, a gyermekeket felelősen elfogadni és
nevelni. Segít a helytállásban, a nehézségek leküzdésében.
Az évek múlásával a lélek is gazdagabb, értékesebb lesz. A házasság szentségének keresztényi tanítását életük példájával igazolták a 70 és 60 éves házassági évfordulójukat ünneplő keresztény testvéreink.

Egymásnak teremtette őket az Isten

70 éve együtt

Újságunk rendszeres olvasói közül bi- átadta a lantot a fiatalabbaknak.
Sajnos, az évek gyorsan elrohantak,
zonyára még sokan emlékeznek, Dr. Hódy
Imre ny. jogtanácsos írásaira. Jogász ész- még a legsötétebb napok is, de Imre bácsi
járással, ragyogó stílussal közvetítette és és felesége, Éva néni életében minden év
magyarázta a hitigazságokat. A lassan 94 májusában van egy nap, amikor megáll az
éves Imre bácsi már egy idő óta nem ír cik- idő. Ilyenkor újra élik közös életük legkeket. Mindig híres tapintatával és némi szebb perceit. Főleg a kerek évfordulók
iróniával így akarta tudtunkra adni, hogy adnak okot a múlt felidézésére.
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Imre bácsi és Éva néni 1942. május 20án kötöttek életre szóló házasságot a putnoki plébániatemplomban, amelyet 70 évvel később ugyanannál az oltárnál áldott
meg újra Cseh István esperes plébános úr.
A hálaadó szentmisén családtagok, barátok,
tisztelők voltak tanúi, amint Imre bácsi és
Éva néni Isten színe előtt megerősítették
70 évvel ezelőtt tett esküjüket. A lélekben
ifjú pár megköszönte a mindenható Istennek az együtt töltött éveket, jóban-rosszban egymáshoz tartozásukat. Az ünnepelteket köszöntő kanonok úr örömmel nyugtázta, hogy a jubilánsok példaértékű életükkel igazolják, hogy nem megvalósíthatatlan a holtomiglan-holtodiglan eskü.
Ennyi év után csak próbálkozás röviden
felidézni egy regényhez elegendő élettörténetből a legfontosabb momentumokat,
hisz két ember számára minden fontos
volt, ami velük történt.
Mivel Isten egymásnak teremtette őket,
minden akadály ellenére találkozniuk kellett. Imre bácsi Szegeden élt, Éva néni
Putnokon. Egymásra találásukat - az érzelmi viharokon túl - a történelem vihara
is segítette. Imre bácsit 1939-ben, háborús
okokból - a MÁV Tisztképző Intézet hallgatójaként - Miskolcra helyezték. Ott látta meg Éva nénit, s ez szerelem volt első
látásra. „Bíztam a végzetemben”- így Imre
bácsi.
A szülők mindkét részről akadályt gördítettek a túl fiatalok ( 21 és 19 évesek)
tervezett házassága elé. Később belátták,
minden trükk hiábavaló, mivel a két fiatal döntése megfontolt, életre szólóan komoly volt.
Közös életüket Békéscsabán kezdték.
Élték a fiatal vasutascsalád mindennapi

életét. Isten úgy adta, hogy maguktól jöjjenek rá, csak egymást kiegészítve tökéletesek. Éva néni földön járó realitása kiegészítette Imre bácsi elvont, álmodozó,
teoretikus világát.
Imre bácsi a vasútnál egyre komolyabb
beosztásba került, de a háborús események beleszóltak az életükbe. Ekkor - kétéves Évi lányukkal - hazaköltöztek a putnoki családi ház biztonságába. Itt haladt át
rajtuk a front. 1946-ban megszületett Ági
lányuk is. Imre bácsit 1948-ban a Pázmány Péter Egyetem Jog-és Államtudományi Karán doktorrá avatták, de a kommunista diktatúra áldozataként évekre börtönbe került, ahonnan 1955-ben szabadult.
Éva néni élete is megváltozott, amikor
férjét elvitték. Munka után kellett néznie,
ami nem ment könnyen. Német nyelvtudásának köszönhetően a Borsodi Hőerőműt építő németek felvették tolmácsnak.
Később a Hőerőműben műszaki könyvtárosként, majd a műszaki dokumentációk
gondozójaként dolgozott, egészen a nyugdíjazásáig. Imre bácsi - szabadulása után
- szintén a Hőerőműben kapott segédmunkási állást.
Tíz évig két otthonuk volt. Az igazi
Putnokon, Berentén meg egy munkásszállás. Isten különös kegyelme révén a
gyerekeknek a nehéz időkben is - a nagyszülők gondviselő szeretetének köszönhetően - mindvégig volt igazi otthonuk.
Imre bácsi és Éva néni a sok megpróbáltatás ellenére sem adta fel. Együtt küzdöttek, hogy új egzisztenciát és újra saját
otthont teremtsenek. 1970-re barcikai saját lakást, Imre bácsi pedig beruházási főosztályvezetői állást kapott.
Ekkorra már a lányaik felnőttek, Éva
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középiskolai tanári diplomát szerzett, Ágit
pedig postafőnökké nevezték ki. Mindketten családot alapítottak. Két unokájukban mindig örömet találtak, és erejükhöz
mérten segítették őket. Mindkét fiú nagyon tehetséges, és szép karriert ért el,
megtalálva helyüket az életben.
Nagyszüleik nagyon büszkék rájuk, és
nem utolsósorban az időközben megszületett 3. dédunokára is.
Imre bácsi és Éva néni a hosszú élet
göröngyös útján egymást támogatva haladtak azzal a biztos tudattal, hogy ezen az
úton Jézus is velük tart és megengedi,
hogy a karjára támaszkodjanak. Annyi
öröm, annyi bánat érte őket, de a legnagyobb erőt mindig a 70 évvel ezelőtt kimondott holtomiglan-holtodiglan esküből merítették.

Az erőt adó Isten iránti hitük és bizalmuk, az egymás iránti szeretetük és csendes odafigyelésük segítette átvészelni a börtönéveket, a megmaradás, az újrakezdések,
Éva lányuk elvesztésének fájdalmát is.
Az út vége felé egy kicsit elfáradtak, de
jó érzéssel nyugtázzák: csodálatos együtt
megöregedni! Házasságuk példaértékű a
ma fiataljai számára is.
Sajnos érzik, hogy fogy az idő. Félnek,
hogy valamelyikük egyedül marad, de
örömmel tölti el őket az a tudat, hogy az
egyedüllét idejét a sors lerövidítette.
Kívánjuk, hogy derűs szívvel éljék azokat az esztendőket, melyeket az Úr még
elrendelt. A korral járó korlátok ellenére
őrizzék meg életkedvüket, és sokáig érezzék még az együtt imádkozás teremtő és
megtartó erejét!

Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!

60 éve együtt

Az erejét vesztett őszi napsugár szín- pompájukban olyan ünnepélyesek volkavalkádjával csodássá varázsolta a ter- tak, mint Gyula bácsi és Ilonka néni, akik
mészetet. A fák levelei egyik napról a életük egyik nagy ünnepi eseményére
másikra megújították színüket. Díszes készülődtek.
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Egyházközségünk tagjai Gulyás Gyula és Svéda Ilona 60 évvel ezelőtt 1952.
szeptember 22-én - egy szép őszi napon
- kötöttek életre szóló házasságot.
Gyula bácsit és Ilonka nénit családi
körben gyermekeik, unokáik, a családtagok és a barátok köszöntötték. Az ünnepeltek az örömteli esemény közben sem
feledkeztek el hálát adni a gondviselő Istennek, aki mindvégig velük volt az úton.
Azok a hívek, akik részt vettek a hálaadó esti szentmisén, László atyával együtt
imádkoztak és köszöntötték őket.
Gyula bácsi és Ilonka néni ezen az estén az értük bemutatott szentmisén abba
a szögligeti kis templomba képzelték magukat, ahol 60 évvel ezelőtt házasságot
kötöttek, és amit ugyanott 10 évvel ezelőtt megújítottak.
László atya szavai felidézte bennük azt
a napot, amikor Isten színe előtt megilletődve ígértek egymásnak örök hűséget. Fülükbe cseng az akkor kimondott
szavak igazi értelme: „holtomiglan-holtodiglan.”
Mindketten szegény, de becsületes, hithű keresztény családban nevelkedtek,
ahol az öt-öt testvér közül ők voltak a
legkisebbek. Átéltek sok viszontagságot:
háborút, forradalmat, rendszerváltást.
Ezek az események megrengették a külvilágot, de az ő közös életüket semmi
nem ingatta meg.
Amikor megismerkedtek, a most 80
éves Ilonka néni 20 éves volt. Falujában
- Szögligeten - egy kertészetben dolgozott. Élte a fiatal lányok mindennapi életét. Megszokott életritmusából csak egy
esemény tudta kizökkenteni, amikor
meglátta a határőr szolgálatot teljesítő

25 éves jóképű katonát.
Az „akkori fiatalember” most 85 éves.
Rögtön megérezték, hogy egymásra találtak. Bevallásuk szerint egyszerű, csendes szerelem volt az övék.
Hamarosan összeházasodtak. Ilonka
néni a családi biztonságot elhagyva követte férjét, akinek akkor Budapesten volt
munkahelye. Az édesanyjától kapott útravalót nem felejtette el:
”Kislányom, a lakásod mindig olyan
legyen, mintha vendéget várnál, a lelked
olyan tiszta legyen, mintha mindjárt meghalnál. ”
Az anyai bölcsességet Ilonka néni igyekezett betartani. Életre szóló házasságukat a szülői házból hozott példa és tapasztalat alapozta meg, amely a krisztusi elvekre épült: szeretet, türelem, alázat, egymás tisztelete. A hitük erőt adott
a gondok megoldásában és a továbblépésekhez.
Kazincbarcikára 1955-ben kerültek a
város és a Borsodi Hőerőmű építésekor.
Gyula bácsi karbantartási műhelyvezetőként a Hőerőműben kapott munkahelyet és egyben szolgálati lakást is. Ilonka néni a Központi Iskola konyháján dolgozott. Később mindketten a Vízműhöz
kerültek. A sok változás ellenére azóta
is itt élnek Kazincbarcikán.
Amikor megszületett két fiuk, természetes volt, hogy hozzájuk hasonlóan a
gyerekek is keresztény nevelést kapjanak. Részesültek a keresztség, az áldozás,
a bérmálás, a házasság szentségében.
Szülőként mindig a legjobbat akarták
gyermekeiknek, hogy tanuljanak, többre
vigyék, mint ők, de a lelkük gondozásáért is felelősséget éreztek.
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A fiúk fontos döntéseik előtt mindig
kikérték szüleik véleményét. A tőlük kapott keresztény szellemet gyerekeik továbbvitték az unokák nevelésében. Négy
unokájukra nagyon büszkék. Mind a négyen megtalálták hivatásukat, és helyüket az életben.
Mindketten egyetértettek abban, hogy
egész életük nagyon egyszerű, de boldog volt.
A mai fiataloknak azért nem könnyű,
mert túl sok kísértésnek vannak kitéve.
Nagyok a lehetőségek, nagyok a problémák, nagyok az igények, amelyek rossz
irányba befolyásolják a házasságot is.
Sokuk életéből hiányzik a hit, amiből
erőt gyűjthetnének, a megfelelő családi
háttér nélkül pedig gyökértelenek.

Ők együtt voltak az élet örömeiben,
küzdelmeiben. Soha nem hagyták el egymást, de a szerető Istent sem. Ha voltak
is vitáik a gyerekek miatt, haraggal soha
nem fejezték be a napot. Hálát adtak Istennek minden napért, amit együtt töltöttek. Ezt a fiataloknak is ajánlani tudják.
Valamennyi szerkesztőtárs nevében
szívből gratulálunk az évfordulóhoz, s
osztozunk örömükben. Csodálattal tekintünk példaértékű életükre, melyet úgy
érdemes élni, mint ahogyan Gyula bácsi
és Ilonka néni tették.
Kérjük Isten áldását további életükre,
hogy még nagyon sokáig együtt leljenek
örömet gyermekeikben, unokáikban, erőben, egészségben, békességben.

„Két fa együtt, testvéri lombban, egyek vagyunk sok fájdalomban,
örömökben és kényszerekben, másképp tán élni is lehetetlen:
magunknak hát már megmaradjunk, gyökereinkről ne szakadjunk,
tavaszban őszben gyarapodjunk, legyünk hívők, bátrak, kitartók:
az örök reményhez hasonlók.”
Szabó Lőrinc: Szövetség

Sz.É.
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Ismétlődő változás
Isten áldjon, Zoltán atya!

Andrási Zoltán atya

Egy-egy esztendőt 12 hónap fog közre. Legyen az januártól januárig, vagy augusztustól augusztusig tartó
időszak, annak minden napja változások és várakozások
sorát rejti. Új napokon, új heteken változó történések, váratlan események okoznak
meglepetéseket.
Minden előre sejthető dolog is meglepetésszerűen hat
az emberre, ha már tényként
jelenik meg, vagyis: kimondják a majdani történést. Így
van ez július első vasárnapjain is a szentmise hirdetésében, amikor értesülünk a papi
áthelyezésekről.
Ha elhangzik e mondat:
„Egyházközségünkből…

atyát érsek főpásztorunk áthelyezi „valahová”,
megremeg a szentmisén résztvevők sokasága,
összekapódik a gyomor, s bevillan az agyba a
némán, de élesen hasító kérdés: Már megint?
…És miért?... És ismét új?...
Hasonlóan történt ez nálunk is a Bánhorváti
egyházközségben az elmúlt nyáron. Káplánunkat, Andrási Zoltán atyát „küldte” érsek atya egy
kicsit távolabbra, egy kicsit északabbra, keletebbre….
Miért? Hogy jobban megismerhesse kicsi országunk szép tájait? Hogy a Bükk hegység lábaitól a Zemplén vonulatain haladva még sóvárgóbb szívvel vonzódjon az „Alföld tengersík
vidékéhez” és szülővárosához, Karcaghoz? (Olyan
boldogan mondta mindig: „Megyek haza, Karcagra”, vagy: „Otthon voltam Karcagon.”
Természetesen mindannyian tudjuk, hogy nem
ezért van az efféle helyváltoztatás. Nem is azért,
hogy fájjanak a szívek, hogy gyűljenek az emlékek, hogy feledésbe merüljenek az esetleges fájdalmak, hogy szaporodjanak a gondok, hogy
többféle település lakóinak másféle szokásait,
mentalitását megismerje, s még sorolhatnánk
tovább a „nem”-eket. Hanem egyszerűen azért,
mert ez a szabály, a rend a papság szolgálati helyfoglalásánál!
Persze, ezt mi, hívek úgy látjuk és érezzük,
hogy ez nem egészen jó. Mert mire megismeri a
pap a híveit, a hívek pedig beletanulnak a vele
való együttműködésbe az elődje után, akkor jöhet újra az „ismétlődő változás”.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem ven-
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nénk tudomásul annak rendjét, hogy a
pap részéről kötelező az engedelmesség,
a hívekéről pedig az elfogadás és a beletörődés, ha olykor ez nehéz is.
Hogy ki volt nekünk Zoltán atya?
Két évig káplánunk, s hallottam többször egy-egy hívő szájából: „a mi papunk.” Ugyanis, ha egymás utáni 2-3 alkalommal nem ő jött misézni, vagy temetni, feltették a kérdést: „De hol van
már a mi papunk?”
A kazincbarcikai plébániára helyezett
káplánként még 5 odatartozó filia káplánja volt ő, a berentei Szent Borbála
Szociális Otthonban lévő, és a kazincbarcikai kórházba bejáró betegeket
szentségekkel ellátó lelkész.
Bánhorvátiban is az ágyban fekvő,
idős betegeket első péntekeken, az adventi, a nagyböjti időben elhivatottsággal látogatta az Oltáriszentséggel.
Hétköznap is szívesen jött hozzánk
a szentmiseáldozat bemutatására. Soha
nem érkezett késedelmesen. Szentmisék
előtt mindig biztosította a szentgyónás
lehetőségét, és szentbeszédeivel az
evangéliumhoz kapcsolódva összeszedetten, röviden tanított.

Hangereje, hangszíne, csodálatos
énekhangja, törékeny alkatával szinte
ellentmondásos volt. Ami pedig különösen ámulatba ejtett valamennyiünket: a kántor által elkezdett ének összes
versszakát könyv nélkül végigénekelte.
Ha nem volt percekre kiszámolva az
ideje, szentmise után a templom bejárati ajtajánál megállt beszélgetni az emberekkel. Olykor humorizált is. Ilyen
beszélgetős alkalommal tudtuk meg
tőle, hogy mennyire gyönyörködteti a
táj Dédesből - Tardonán át - Barcikára.
Azon a júliusi vasárnapon, a búcsúmisén megígértük, hogy imáinkba foglalva kísérjük új helyén, Sátoraljaújhelyen is. Teszi ezt ki-ki lelkiismerete
szerint egyénileg is, de minden liturgikus alkalommal közösen a templomban
- a papokért is imádkozva - valamint a
mi kis közösségünkkel minden hónap
13-án a papjainkért való engesztelő
imaóráinkon.
Kedves Zoltán Atya! Útravalóul itt
van e versrészlet Baricz Lajos erdélyi
papköltő tollából, amiből erőt, bátorítást lehet meríteni az elhivatott papi
életpályán.

„…Isten kezet fog Krisztusban veled,
az Ő keze lett fölszentelt kezed.
Éltető Lelkét árasztotta rád,
ezért hirdeti szent szavát a szád.
Akár az oltár magaslatán állsz,
avagy szenvedve áldozattá válsz,
benned a földön Isten jár körül,
veled aggódik, sír, nevet, örül...”

Szepsi Gyuláné
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Az első szalézis év a gimnáziumban

Befejeződött a 2011/2012-es tanév.
Mint ilyenkor mindig, az ember öszszegzést készít, legyen bár főnök vagy
beosztott. Az idén a szokásos feladatokon kívül többünket megkértek, hogy
értékeljük az elmúlt tanévet abból a
szempontból is, hogy miben lett több,
tartalmasabb iskolánk élete.
Ha a kezdetekre gondolunk – arra az
időre, amikor először találkoztunk egyházi képviselőkkel az iskola átadásával
kapcsolatban – többen mondták, hogy
ahhoz, hogy az iskola igazán egyházi
vagy katolikus szellemiséget hordozzon, legalább tíz évnek kell eltelnie.
Ebből az évtizedből most telt el az
első tanév. Sok minden változott, és valószínűleg sok új dolgot kell megtanulnunk a következő években is.
A változásokat minden ember másképp viseli. Állítólag a fiataloknak a

legkönnyebb alkalmazkodniuk az újdonságokhoz, de a mi diákközösségünket ismerve, ez nem teljesen így van.
Nem volt könnyű a digitális naplót
vagy a beléptető rendszert elfogadtatni
velük, és minden évben viták vannak
abból, ha a vezetőség vagy tantestület
változtatást javasol akár a szalagavató,
akár más iskolai hagyományokkal kapcsolatban.
Megkérdeztünk néhány diákot, ők
hogyan élték meg a változásokat.
Egyetértettek abban, hogy az egyházi átvétel sok többletet hozott iskolánknak. A hittan- és etikaórák bevezetésével fejlődött általános műveltségük, jobban megismerhették az egyházi ünnepeket. Diákjaink bátran fordulhatnak
János atyához, vagy az iskolánkban tanító más szerzetesekhez, hitoktatókhoz
problémáikkal.
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Sok új versenyen indulhattak, továbbá lehetőségük nyílt ösztöndíjak
megpályázására. Legjobban annak örülnek tanulóink, hogy számos iskolán
kívüli tevékenységben vehetnek részt.
A korábbi népszerű programok megmaradtak, például a bál és a diákigazgató-választás, és kibővültek új rendezvényekkel.
Lelkesen számolnak be a kirándulásokról, a PSZV-n szerzett élményeikről.
Lengyel diáktársaik kórusának előadása iskolánkban szintén emlékezetes
volt számukra. Azt remélik, a jövőben
kiépül majd a testvériskolai rendszer, és
ezáltal lehetőségük lesz cserediák programokban részt venni, külföldi levelezőpartnerekre, új barátokra szert tenni.
Szívesen tanulnának olasz nyelvet és
vennének részt karitatív munkákban.
Az, hogy a szalézi rend átvette iskolánkat, nagyon sok változással járt.
A gimnázium történetében első ízben
a templomban tartott évnyitó sokunk
számára feledhetetlen élmény marad.
Új színezetet kapott a karácsony és a
húsvét ünnepe is. Sokan részt vettek a
már szalézi hagyománynak számító
PSZV-n, a jótékonysági munkákban
vagy a nyári táborban.
Biztos, hogy ebben az évben betekintést kaptunk egy másik világba,
amely újszerűségénél fogva érdekes és
izgalmas, de - mint mindent, ami új nem minden esetben könnyű elfogadni.
Azt hiszem, ez így kerek és egész. Don
Bosco mondta: „Az ember szíve olyan,
mint valami bevehetetlen fellegvár, ame-

lyet csak szeretettel, szelídséggel lehet
megközelíteni.”
Bízunk abban a szeretetben és szelídségben, amelyet a szalézi rend tagjai
részéről már eddig is éreztünk. Biztosak vagyunk benne, hogy át fognak
minket segíteni az új megismerésének
és elfogadásának nehézségein, és talán
mégsem kell tíz év, hogy iskolánk teljes egészében magáévá tegye az egyházi szellemiséget.
Tamási Tímea
tanár
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Érseki dicséret a Szalézi Gimnáziumban

2012. május 11-ére Egyházmegyei
Iskolanapra kapott meghívót a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 40 diákja
és vezetői. Az egri érsekség majd 1000
diák részvételével egyházmegyei iskolanapot szervezett az egyházmegye
területén működő több mint 30 katolikus iskola számára.
Az egri bazilikában megtartott ünnepi rendezvény Dr. Ternyák Csaba
érsek atya szentmiséjével kezdődött,
aki prédikációjában Eric Fromm német filozófus „birtokolni vagy létezni”
(„Haben oder Sein”, 1976) gondolata köré
építette a fiataloknak címzett mondandóját a mai világ valódi értékeiről.
A szentmise után jutalomban részesültek az egyházmegye területén működő katolikus iskolák legeredményesebb, legszorgalmasabb, a hitélet gyakorlásában legbuzgóbb diákjai és csoportjai.
Érsek atyától jutalmat vehetett át

Csiszárik Katalin, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 11. osztályos nyelvi
tagozatos diákja, aki kiváló tanulmányi
munkája mellett minden héten gitárjátékával, néha színpadi fellépéseivel
közreműködik a Szent Család plébániatemplom diákmiséin, a gimnázium
vallási és kulturális rendezvényein. Középfokú nyelvvizsgája mellett kiemelkedő anyanyelvi versenyeredmények
fűződnek nevéhez.

Csoportos jutalmat kapott a Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium kórusa és
zenekara, amely a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium lelki indíttatású rendezvényeinek legfőbb támogatója.
Az énekkar hangzásának teljesebbé
tételéhez járul hozzá a gitárosokból,
fúvósokból és ütőhangszerekből álló
kiváló kísérő zenekar. Ezúton fejezzük
ki hálánkat tevékenységükért!
Petróczi Gábor
igazgató
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Költözik a Szalézi
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 2012 októberében elkezdődhetett ennek a patinás intézménynek a felújítása.
A sors úgy alakította, hogy tanév közben kellett megoldani a munkavégzést
és a tanítást. Számtalan lehetőség közül
az épület teljes, de csak átmeneti elhagyása mellett döntöttek az illetékesek.
A volt „Jókai” épülete kínálkozott a
legjobb ideiglenes „Szalézinek”. A két
iskola (Szalézi és Jókai) útjai többször is
keresztezték egymást. A gimnázium épületében a ’60-as,’70-es években egészségügyi szakközépiskolai képzés is folyt,
amely 1976-ban - új épületbe költözve kivált, és önálló iskolaként működött tovább a 2011-es bezárásáig. Az intézményi racionalizálás áldozatává lett iskola
több pedagógusa, és egy teljes osztály
talált új otthonra a Szalézi Szent Ferenc
Gimnáziumban.
A több mint egy éve árván hagyott
épület siralmas látványt nyújtott, így
egyértelmű volt, hogy a költözés megkezdése előtt rengeteg tennivaló lesz. Kovács László igazgatóhelyettes vezetésével óriási tervezési- és kivitelezési munA Szalézi Szent Ferenc Gimnázium ka vette kezdetét. A karbantartók, a tamég csak két éve létezik, ám elődje, az karítók 2-3 héten keresztül azon fáraegykori „Ságvári” már 1966 óta ottho- doztak, hogy elfogadható környezetbe
naként tekint a város szívében álló, im- érkezhessünk.
Istennek hála, rendkívüli összefogás
már ütött-kopott épületre. A valamikor
modernnek számító iskola fölött eljárt az támogatta terveink megvalósulását. A BC,
idő. Az ablakokon besüvített a szél, a szi- a Szalézi Kft., az Irinyi, Kazincbarcika
getelés hiánya miatt télen hideg, nyáron Önkormányzata szakemberekkel és eszközökkel járult hozzá a sikeres munkához.
meleg volt.
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A költözés napja
A konyha kivételével az egész iskolát
át kellett szállítani a város másik végébe,
emellett gondoskodni kellett a „maradó”
értékek megóvásáról. 50 év történelmét
hordozó tablóinkat a sérülés elkerülése érdekében leszereltük és lefóliáztuk.
Bizonyára feltűnt az Olvasónak a többes szám használata. Nem véletlenül!
Ezt a hatalmas munkát az osztályok, a tanárok, az iskolai dolgozók végezték a
szülők fizikai és anyagi támogatásával.
Ez körülbelül 600 embert, 6 kisteherautót, 2 teherautót és egy hatalmas kamiont
jelentett.
A munka megtervezése, előkészítése
A Jókaiban kialakítottuk a „Szalézi”
mását. Azonos teremszámokkal, hasonló elosztással, így mindegyik terem bútorzata ugyanarra a helyre kerülhetett.
Ügyeltünk arra, hogy a bútorok ne keveredjenek, így megszámoztuk őket.
A mozgatandó anyag
Közel 300 padot, 600 széket, 30 táblát, öltöző padokat, a teljes testnevelésszertárt, tornaszereket, irodai bútorokat
kellett megmozgatni. Külön figyelmet

érdemelt a technikai eszközök szállítása.
A laptopok, monitorok….. erősítők ma
már nélkülözhetetlen eszközei az oktatónevelő munkának, így ezek sem maradhattak. A legkisebb tárgy, amit áthoztunk,
az a pingponglabda, a legnagyobb pedig
a tornászoklányok gerendája volt.
A munka
Senki sem gondolta volna, de a költözés bizonyult a „legkönnyebb” feladatnak. A tervek alapján dolgozva három
óra alatt sikerült átszállítani az egész iskolát. Feledhetetlen volt a folyosókon
padokkal, székekkel hömpölygő gyerekek látványa. Felszabadultan, lelkesen
végezték a dolgukat.
A gördülékeny szállításnak köszönhetően a „Szalézi” kiürülésével élettel és
bútorokkal telt meg a „Jókai”, mintha
csak egy pohár vizet öntöttünk volna át
a másikba, de úgy, hogy egy csepp sem
veszett kárba!
Délelőtt 11 órára már végeztünk is,
így maradt egy kis időnk az új iskola felderítésére is. A diákok hamar otthon érezték magukat az új épületben, és minden
nehézséget feledtet velük, hogy hamarosan a megszépült Szalézi Szent Ferenc
Gimnáziumba költözhetnek vissza!
Kiss István, tanár
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„Jót tenni jó”
A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium diákjainak karitatív tevékenységéről

A caritas görög eredetű latin szó,
jelentése: szolgáló szeretet, Isten és
az embertárs szeretete. Alapja az Isten és a felebarát szeretetének egybekapcsolása mellett Jézus félreérthetetlen odafordulása a szegényekhez
és a betegekhez, azonosulása az emberi nyomorúságot szenvedők minden fajtájával:
„Amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt
25, 40), és a saját, önmaga életét is feláldozó szeretetét mércéül odaállító határozott parancs: „Úgy szeressétek
egymást, ahogy én szerettelek titeket”
(Jn 15, 12).

A szeretetnek ez a minden magyarázgatást kizáró törvénye különbözteti meg a kereszténységet minden
más vallástól. Belőle ered rendkívüli
vonzereje és társadalmat formáló hatása. Ez motivál minden keresztény
szeretetszolgálatot, és jelzi a lényeges eltérést a pusztán humanitárius
kezdeményezésekkel szemben.
A szegények, az elesettek, a rászorulók érdekében végzett munka fontosságát és az ebben rejlő örömet a
gimnázium diákjai is hamar megismerhették. Néhány héttel a tavalyi
tanév megkezdése után, adventben in-

dult ez a munka, mely végigkísérte
egész évünket, s melybe bekapcsolódhatott minden diákunk.
A Katolikus Karitász kazincbarcikai csoportjával együttműködve karácsony előtt játékgyűjtés indult iskolánkban. Használt, de még jó állapotban lévő játékszereket hoztak be a
tanulók, amiket aztán a kurityáni lakásotthonok kis lakóinak vittünk el,
igazi adventi örömet szerezve ezzel a
gyermekeknek. Emellett csatlakoztunk a szeretetszolgálat „Egymillió
csillag a szegényekért” elnevezésű
akciójához is.
De nemcsak a Karitász munkáját
segítettük. A Vöröskeresztnek tisztítószert gyűjtöttünk, a görög katolikus
parókia időseinek tartós élelmiszerből álló szeretetcsomagokat állítottunk össze. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérésére a Spar áruházlánc üzleteiben segítettük az élelmiszert gyűjtő önkéntesek munkáját.
Énekkarunk idősotthonokban szerepelt, így tette szebbé az idősek ünnepvárását. De nemcsak adventkor
léptek fel, februárban a berentei templomban, áprilisban a vakok intézetében énekeltek.
Húsvét előtt újra meglátogattuk a
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kurityáni lakásotthont, ezúttal a diákok
által felajánlott édességcsomagokat
adtuk át egy rövid műsor keretében.
Végeztünk másféle önkéntes munkát is, és itt most tényleg a munka
szón van a hangsúly. Tanulóink a görög katolikus óvoda és a Szent Családtemplom kertjét takarították, valamint
a Tompa Mihály Református Általános Iskola udvarán szorgoskodtak.
S a segítségnek itt még nincs vége.
A római katolikus plébánián tartott
nyári napköziben, illetve a Don Bosco Szakiskola oratóriumában is sok
szalézis segített.
A 2012/2013-as tanév új feladatot
hozott: a közösségi szolgálatba való

bekapcsolódást, amelyet a kilencedik
évfolyam kezdett el nagy lelkesedéssel. Nekik az érettségi bizonyítvány
megszerzéséig 50 óra közösségi munkát kell teljesíteniük.
Örömünkre szolgál, hogy minden
kilencedikes diákunk választott mentora segítségével fog tevékenykedni
a kórházban, az idősek otthonában, a
görög katolikus óvodában, a református iskolában vagy a sportközpontban. Kívánjuk, hogy munkájukat ne
csak kötelességből, hanem - szalézis
diákhoz méltóan - szívből teljesítsék!

Szabóné Gonda Zsuzsanna
Polonkainé Baksy Katalin
gimnáziumi tanárok
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Mi újság a katolikus sportban, avagy „kids kupa.hu”
Lehetőségeink tárházát tekintve a las mérkőzések közepette felülmúlta vegimnázium egy újabb feladat elé állt a télytársait, és egy első és egy harmadik
2011/12-es tanévet illetően. A sportos helyezést értek el a fiúk, a lányok pedig
évek kibővültek egy számunkra isme- erős mezőnyben a negyedik és az ötödik
retlen versenyrendszerrel. Ez volt a KIDS helyen végeztek.
A következő kihívás elé az úszók és
kupa (Katolikus Iskolák Diák Sportja),
amely a szalézis diákok számára ismé- az atléták néztek áprilisban. A budapestelten egy bizonyítási lehetőséget kínált ti rendezésű atlétikaversenyen számos
arra, hogy sportolóink újra megmutat- első és dobogós helyezés született, melyet a befektetett munka garantált.
hassák magukat egy másik közegben.
A megtett kilométerek a medencében,
Ez a versenyrendszer egy vagy kétnapos időtartamokban került lebonyolí- a futópályán, a megannyi ugrálás és
tásra általános- és középiskolai szinten, szökdelés az edzéseken sejtette, hogy
törekedve arra, hogy minél több fiatal Egerben Polonkai Eszter mellúszásban
versengjen egymással a KIDS kupáért. verhetetlen, Baglyos Vivien pedig mérLegyen az floorball, úszás, atlétika vagy földekkel a pesti hulló csillagok felett
labdajáték, kinél a részvétel, kinél a győ- szárnyalt az első helyért 174 cm-es mazelem volt a fontos. A lényeg az élmény, gasugrásával.
A legutolsó és egyben a legnagyobb
amivel gazdagabbak lettünk!
A szalézis sportolók számára ez volt parádét a labdajátékok megrendezése
az első alkalom, hogy részt vettek egy jelentette a kunsági megyeszékhelyen,
ilyen rendezvényen, ami nem maradt si- Kecskeméten. Ez a szalézi diáksport
kerek nélkül: alapos szervezés, küzdeni egyik legnagyobb együttes megmozduakaró fiatal sereg, akik úttörői kívántak lása volt a 2012-es évben.
Nagy latolgatások a labdarúgók és a
lenni a szalézi sikereknek.
A floorballal kezdte csapatunk a be- kosarasok között:
„Vajon mire lesz elég, ha minden öszmutatkozást ez év márciusában. A sportág művelése még újkeletű az iskolánk- szejön?” „Jó lenne nyerni!”- mondták
ban, mindössze 3 évre tekint vissza. Se- a kézisek. „Egy tisztes helytállás a doresné Trója Éva testnevelőnek köszön- bogóra is elég lenne!”- bizakodtak a röhető, hogy sikereket és élménydús pil- pisek.
A dolgok jól indultak. A szervezés
lanatokat tudott szerezni ezzel diákjaink
nem gond, a versenyzők is rendben, a
számára.
A verseny helyszíne Balassagyarmat célkitűzés megfelelő, egyszóval minden
volt, ahol a lelkes kis csapat a színvona- optimális volt a jó szerepléshez.
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Elérkezett az idő, május 26-a, és 70
ifjú titán és amazon indult útnak a
küzdelem színhelyére, Kecskemétre,
hogy megmutassa a katolikus sportnak, honnan jöttek és mit akarnak
ezek a szalézisok.
Nagy létszámú rendezvény elé
néztünk, közel ötszáz versenyző érkezett az alap- és középfokú intézményekből. A mérkőzések szoros időrendben zajlottak, és hatalmas csatáknak lehettünk szemtanúi minden
játéktéren. Ahol rosszul indult a kezdés, azt a végére már nem lehetett kiküszöbölni, mivel a pontkülönbségre bíztak, s látván az ellenfeleket, reményvaló játszás sosem hoz biztos ered- kedtek a jó szereplésben. A lányok megleményt. Ilyen balszerencsésen járt a pően jó, összeszedett játékkal nyerték a szetfiú kosár- és labdarúgó csapatunk. teket, sőt a tavalyi bajnokot is megverve
Dicséretes küzdelemben maradtak jutottak el a döntőig, ahol fej-fej melletti
alul a dobogóért való csatában, ami csatában szerezték meg az első helyet. A
mindkét esetben az 5. hely megszer- fiúk szereplése sem okozott csalódást, szezésére volt elegendő.
rényebb színvonalú játékkal, de nagy lelA kézilabdás lányok és fiúk viszont kesedéssel értek el az 5. helyre, amely tüka dobogóért szálltak harcba. A lányok rözte munkájukat és odaadásukat.
cserék hiányában is tudták hozni a
A pályákon valamennyi sportág képvikötelezőt. Szervezett és céltudatos selői hősiesen küzdöttek, megmutatták, mire
játékkal, jó kombinációkkal megér- vagyunk képesek, hogy legközelebb az eldemelten jutottak fel a dobogóra, lenfeleink is odafigyeljenek majd ránk, szaannak legfelső fokára. Az 5. korcso- lézisekre! A „végelszámolásnál” a gimnáportos leánycsapat a 3. helyen, míg zium pontjai az élmezőny 8. helyére voltak
a 6. korcsoportos leányok az 1. helyen elegendőek. Ez első nekifutásra szép eredzárták a tornát.
ménynek mondható!
A kézis fiúk nagy fába vágták a
Ezúton szeretnénk megköszönni a szaléfejszéjüket, mivel a csoportjukban ziben sportoló diákoknak, továbbá Kovács
sportiskolás csapatok igazolt játéko- László (kézilabda), Móth Éva (úszás), Pászsaival kellett megküzdenie amatőr tor Péter (röplabda) és Seresné Trója Éva
csapatunknak. A derekas helytállás, (floorball) testnevelőknek az első szalézis
a szoros eredmény a tisztes 4. helyre tanévben végzett eredményes munkáját!
volt elegendő.
A röplabdások egy jó sorsolásban
Pásztor Péter - tanár
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„Jövünk haza” biciklitúra
A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
tanulójaként lehetőséget kaptam arra,
hogy részt vegyek a magyar szaléziak
1913-as letelepedésének 100. évfordulója alkalmából szervezett „Jövünk
haza” biciklitúra második szakaszán,
amelyre 2012. augusztus 1-10-e között
került sor.
A több mint 400 km hosszú szakasz
Olaszországban Gorizia városából indult, és számos települést és gyönyörű tájat érintve jutottunk el a célhoz, a Szlovéniában található Veržejhez.
A több száz kilométer megtétele végig
jókedvvel telt, bár voltak nehéz szakaszok, főleg a szlovén hegyekben, de egymást kitartásra bíztatva, sikeresen feltekertünk a hegytetőre, ahol a csodálatos kilátás minden fáradságért kárpótolt minket.

A biciklitúra magyar résztvevői

A folyamatos tekerés mellett a pihenésre is jutott idő. Olaszországban a tenger hűs habjaiba vetettük magunkat, amitől mindenki felfrissült, és újult erővel
vágott neki az előttünk álló kilométereknek.
Szlovéniában több pihenőnapot is tartottunk, amelyek során megnéztük többek
között a Postojnában található gyönyörű cseppkőbarlangot, valamint ellátogattunk a Bledi-tóhoz is. Bárhol is volt a
szállásunk, a szaléziak mindig nagy szeretettel fogadtak minket.
Nagyon jól éreztem magam a kirándulás során, hiszen amellett, hogy számos
gyönyörű helyre eljutottam, sok új barátságot is kötöttem.
Tamás Judit
12/e

A Bledi-tó
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Istenadta
A Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumba sok olyan diák jár, akikre azt mondjuk: istenáldotta tehetségek. Most közülük mutatunk be néhányat, olyanokat, akik jól sáfárkodnak a rájuk bízott talentumokkal. Azon vannak, hogy
a velük született képességeiket kibontakoztatva és továbbfejlesztve gyarapodjanak és gyarapítsanak.

Harnócz Dorina 11/e

Dorina 2008-ban került a gimnázium 7/e osztályába, s a kezdetben igencsak vadóc kislányról az évek során kiderült, hogy
rengeteg érték van benne.
Sokan csak úgy emlegetik: a
nyelvzseni. Már 9. osztályos korában megszerezte angolból a felsőfokú „C-típusú” nyelvvizsgát,
10. osztályban bekapcsolódott a
német haladó csoport munkájá-

ba, emellett franciát is tanul. Talán nem túlzott elvárás, ha abban bízunk, hogy mire
leérettségizik, ezekből a nyelvekből is
megszerzi a nyelvvizsgát.
2011 szeptemberétől „új szerepben” ismerhettük meg: a Szalézi Szent Ferenc
Gimnázium igeliturgiáin, szentmiséin mindig ő olvassa fel az olvasmányt.
Dorina családja nagyon örült, amikor
az egykori Ságvári Endre Gimnázium a
szalézi rend fenntartásába került, mert ő
maga is katolikus családból származik,
meg van keresztelve.
A rend képviselőit barátságosnak találja,
akik nem zárkóznak el a fiatalok elől. Nem
érzi tehernek, hogy egyházi és iskolai ünnepeken templomba kell menni, hisz vasárnaponként egyébként is jár szentmisére.
Andrásfalvy János atya segítségével
első szentáldozására készül, valamint bekapcsolódott a szalézi animátorok munkájába is.
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Horváth Anna 10/b
Ha megkérdeznék, ki a legjobb tanuló a 10/b
osztályban, bizony nehéz lenne válaszolni, hiszen
sok tehetséges diák jár ide. Közülük is kiemelkedik azonban szorgalmával és szerénységével
Horváth Anna.
Amikor a kazincbarcikai gimnáziumba felvételizett, azt mindenki csak „Ságvári”- ként ismerte, a tanévet viszont már a Szalézi Gimnáziumban kezdte. Nem bánta meg, hogy így történt: az iskolát, a légkört, a tanárokat is szereti,
mivel pedig maga is katolikus, örült, hogy a
gimnáziumot a szalézi rend vette át.
Anna harmadikos korában volt elsőáldozó,
erre - majd később a bérmálkozásra - a város előző plébánosa, Balázs atya készítette fel. Azóta
minden vasárnap jár templomba. Nagyon megtetszettek neki a gitáros diákmisék.
Ötödikes korában kezdett a zeneiskolában furulyázni tanulni, nyolcadikos korában csatlako-

zott az ifjúsági ének- és zenekarhoz. Így nemcsak hallgatóként vesz részt a szentmiséken,
hanem maga is hozzá tud tenni
valamit legjobb tudása szerint.
Furulyajátékában a Szalézi Szent
Ferenc Gimnázium diákjai is
gyönyörködhetnek az iskolai
igeliturgiák alkalmával, amikor
Anna az iskolai énekkart kíséri.

Szentpéteri Áron 8/e
hamar megismertek, hisz rendszeresen fellép az
énekkart segítve.
Családjának tagjai javarészt római katolikus
hívő emberek, így náluk ugyanúgy természetes az
elsőáldozás szentségének felvétele, ahogy az érettségi vizsga vagy a diploma. Ezért Áron kisiskolás kora óta tanulja a hittant. Bekapcsolódását az
egyházi életbe azonban a zenének köszönheti.
Hatévesen kezdett el zenét tanulni városunk
zeneiskolájában. Először furulyázott, majd az
Már három éve tagja a Szent utóbbi négy évben klarinétozni tanítja Gáspár AtCsalád-templom ifjúsági zene- tila tanár úr.
karának Szentpéteri Áron, akit
Úgy három évvel ezelőtt Tompa István kántor
a gimnázium diákjai, tanárai is a Katolikus Ifjúsági Zenekarba toborzott zenél90 ________________________________________________________________

ni és énekelni tudó hittanos gyerekeket.
Így lett ő is a zenekar egyik furulyása.
Minden ifjúsági misén az ő zenekaruk
szolgáltatja a zenét. Már több alkalommal felléptek a katolikus bálon is, ilyenkor igyekeznek meglepni a közönséget a
tőlük megszokott egyházi énekektől
igencsak eltérő műfajú zeneszámokkal.
Áron 2008-ban lett elsőáldozó, de a
hittan tanulását nem hagyta abba. Idén,
májusban bérmálkozott. Mikor az iskolánkba jelentkezett, még nem tudta, hogy
a gimnázium egyházi fenntartásba kerül.
Így ő már a Szalézi Szent Ferenc Gim-

náziummá átalakult középiskolában
kezdhette meg tanulmányait a 7. évfolyamon. Az újdonsült egyházi iskolában
Andrásfalvy János atya kezdeményezésére és vezetésével megalakult a már
működő énekkar mellett a gimnázium
zenekara is. A zenekarnak kezdettől fogva ő is tagja. Rendszeresen fellépnek az
iskolai rendezvényeken, és aktívan vesznek részt egyéb egyházi eseményeken is.
Reméli, hogy a zenével való kapcsolata nem fog megszűnni: talán ha nem is
hivatásból, de a kedvtelésből való zenélés végigkíséri majd egész életútját.

Tamás Judit 12/e

A kedves, szerény,
pici lány immár hatodik
éve a gimnázium tanu-

lója, ahol sok élményre és tapasztalatra tett szert az
évek során. Gyermekorvos szeretne lenni, ezért nagyon
keményen tanul célja elérése érdekében, mindig kitűnő eredménnyel végezte tanulmányait. Elhatározása
komoly, szabadidejében a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
önkéntes elsősegélynyújtójaként tevékenykedik.
A tanulás mellett azonban a vallás gyakorlása is fontos számára. Dédnagymamája mindennap járt templomba, és gyakran olvasott fel neki a Bibliából, ami már
kisgyermek kora óta Isten felé irányította.
Élete fontos állomása volt az első szentáldozás, és
azóta minden vasárnap ministrál a templomban. Nagymamájával rendszeresen részt vesznek a máriapócsi zarándoklaton. Úgy gondolja, hogyha hiszünk Istenben, teljesebb és boldogabb lehet az életünk!

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanévzáró szentmiséjén, 2012. június 15-én osztották ki első
ízben a „Szent DL-díjat”. Az elnevezés Szent Domonkos és Szent Laura szalézi szentek nevét rejti. A jutalmat azok a diákok kaphatták (vallási hovatartozástól függetlenül), akik iskolai
munkájuk mellett bekapcsolódtak egyházközségük életébe, rendszeresen részt vettek szentmisén,
istentiszteleten. A díjazottak között volt az imént bemutatott négy diák is. Gratulálunk nekik!
Szabóné Gonda Zsuzsanna, tanár
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Segítsünk Csaba testvér árváinak!

Böjte Csaba árváival

Bizonyára mindannyian emlékezünk Böjte Csaba ferences testvér
elmúlt évi kazincbarcikai látogatására. Idén is szeretnénk segítségére lenni, s gondolatainak felidézésével tolmácsolnám, melyek is azok
az elgondolkodtató okok, ami a támogatás bennünk szunnyadó vágyát szeretettel felszínre hozza.
Én magam is arra szeretnék vállalkozni Csaba testvér egyik segítőtársaként, hogy a jó Isten válasza
legyünk azok számára, akik szent
nevében segítséget kérnek bajaikban, gyötrelmeikben.

Az a gyermek, aki nem éli meg emberi méltóságát, nem fog eredményesen
küzdeni az életét összeroppantani akaró
nehézségekkel. Képtelen lesz nemes,
előbbre vivő célokat megfogalmazni,
maga elé tűzni. Sokat jelenthet, ha segítségünk által érzi, hogy méltónak tartjuk
őt a szeretetre.
Jó lenne mindannyiunknak úgy élni,
hogy ezeknek a sebzett, síró gyermekeknek legalább a könnyeit próbáljuk letörölni. Sajnos mindenkinek a gondját nem
tudjuk megoldani, ezért elsősorban a
gyermekek néma segélykiáltására próbáljunk figyelni. Otthont, meleget szeretnénk biztosítani, de az ártatlanok imáját Isten is biztosan meghallgatja.
Egészen biztos, hogy ha az Úr megengedi, hogy egy gyermek kiessen a meleg családi fészekből, akkor igenis szeretettel küld olyan embereket, akik saját
életük értelmét, annak kibontakoztatását
abban találják meg, hogy felvállalják a
bajban lévők gondjait. Ezek a jótevők,
kiválasztottak köztünk vannak! Sőt, mi
magunk vagyunk azok, csak figyeljünk
a szívünkre.
Boldogságunk forrása: rádöbbenni
arra, hogy nem kell hegyeket megmozgatni és tengereken átkelni. Érezzük,
ahogy a Jóisten fogja kezünket és vezet.
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Jó ráhagyatkozni, hagyni, hogy általunk vigasztaljon vagy teremtsen.
Isten jelenlétében kitágul a világ,
minden olyan egyszerű és átlátható
lesz, tiszta és összesimuló. Látod benne a magad kis szerepét, és jó neked
- kis puzzle darabnak - otthonra lelni
e végtelen kirakós csodában. Igazából ez az egyetlen csoda, ez a semmihez sem fogható találkozás a végtelen Szeretettel.
A világ búját-baját biztos, hogy nem
tudjuk megoldani, mi ehhez egyedül
kicsik vagyunk, de ezért - mint egy
élő mikrofonnak - a gyermekek Istenhez szálló kéréseit fel kell erősítenünk,
hallhatóvá kell tennünk. Mi az ő gondjaikat próbáljuk meg eljuttatni a nagyvilághoz.
Ha környezetedben vagy hagyatékból használaton kívülre kerülnek gyermekotthonokban felhasználható dolgok, keress meg bennünket! Eltávozott szeretteink kedves tárgyaitól nehéz megválni, de ha tudjuk, hogy jó
helyre kerül, még lelkünk gyógyulásában is segíthet.
Kazincbarcikán a Rutin Bútor Raktáráruházban gyűjtjük folyamatosan
az adományt immár harmadik éve
(ágyneműt, takarót, függönyt, terítőt,
szőnyeget, evőeszközöket, elektromos
készülékeket, s a most aktuális karácsonyfadíszeket).
Mivel napi étkezési nehézségek is
adódnak, ezekhez az otthonok legin-

kább csak adomány útján jutnak. Több
mint 60 otthon, több mint 2000 elhagyatott erdélyi-magyar gyermek! Ez
mindent elmond.
Hála Istennek, sok a segítő, jó szándékú ember. Ha van szabadidőd, az is
nagy ajándék az otthonokban bármilyen önkéntes munkára, melyet szívesen vállalsz. Elkel a segítség a nevelésben, a tanításban, a javítgatásban, a
kertészkedésben és a szabadidő hasznos eltöltésében is.
Biztos, hogy nagyon sokan keresik az életüknek értelmet adó szép
célt. Most felkínáljuk a lehetőséget,
cselekedj jót! Rajtad áll, élj vele!
Hisszük, hogy akit megérint a szelíd jóság, annak az irgalmas felebaráti szeretet vezeti tetteit. Nagyobb jót
nem tehetünk senkivel, mintha szelíden megajándékozzuk a jó cselekedet
lehetőségével.
Talán semmid sincs, de mégis nap
mint nap könnyezve írhatod a magad
szeretet-himnuszát, mert boldog vagy.
Ez a belső béke és boldogság forrásokat fakaszt majd szívedben, s magad
sem érted, de Isten elkezd csodákat
tenni általad. A hegyeket mozgató erő
kezedből fakad. Pedig tudod, hogy te
csak egy marék por vagy, s Isten az, aki
építi a házát általad.
Böjte Csaba lelkülete - ha egyszer
megérint - életedben a szeretet egy
biztos pontjaként örökre veled marad.

Kerékgyártó Emerencia
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Ismeretlen ismerősök
A Szent Család-templom sekrestyése több éve aktív tagja egyházközségünknek. Kálmán Andrásnét, Lestár Kornéliát először mint kántorunk feleségét ismertük meg, majd
a megüresedett sekrestyési állást
betöltve – mindennapos jelenlétével, vidámságával teszi színessé,
széppé napjainkat.

„Otthonom lesz az Isten háza”
- Nellike, mesélnél a Harangszó újság
olvasóinak egy kicsit magadról, családodról, hogy jobban megismerhessenek?
• Örömmel. Sajószentpéteren születtem, szüleim 3. gyermekeként. Sajnos
édesanyám 6 éves koromban meghalt,
így nagynéném vállalta a felnevelésemet, aki a legnagyobb dolgot ajándékozta nekem: a hitet Istenben.
- Tehát akkor már kisgyermekként is
kötődtél a templomhoz?

növekedésében. Úgy érzem, gyermekeim is ugyanezt tapasztalják, hiszen ők is
itt nőnek fel az Isten házában.
- Te nemcsak sekrestyés vagy, többször besegítesz a kántori feladatokba is.
• Mindig tetszett a hangszerek királynője, az orgona. A sok regiszter, a
lábpedál mind megfejthetetlen titok volt
számomra, így jelentkeztem a kántorképzőbe, s négy év kemény munka után
kezemben tarthattam az oklevelemet. Volt
alkalmam gyakorolni is, hisz az akkori
fiatal kántor sokszor átengedte a miséken
az orgonálást. Később ő lett a férjem.

• Igen, szerettem templomba járni,
persze gyermekként a sok program, a jó
- Ideális család vagytok: egy ház, háhangulatú hittanórák, a közösség vonzott, de később - mivel ministráltam is - rom gyermek és négy kerék. Mai világunkban nagycsaládosnak mondanak.
a napi szentmise életem részévé vált.
Meggyőződésem, hogy a gyermek• Végzettségem szerint óvónő vagyok,
kori vallásos élmények segítenek a hit
________________________________________________________________
94

s nagyon szeretem a gyerekeket, a férjemmel együtt mindig is nagy családot
szerettünk volna.
Három csodálatos gyermekünk van,
akik velünk együtt vállalták a templomszolgálatot Isten dicsőségére.
Szeretném kiemelni, hogy mindhárman katolikus iskolába járnak. Bandika
5. osztályos, Edelényben a Szent Miklós
Katolikus Általános Iskolába jár, Nellike 9.-es, a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban. Rita a Fráterben érettségizett,
és most a Miskolci Egyetemen tanul.

Rita lányunk is több éve tanul énekelni, hangszeren játszani. Ő a hangjával
dicsőíti az Urat. Szólót énekel, és egy új
gospel kórust is vezet.
- Megkérdezhetném erről Rita lányodat?
• Persze, mondja el ő, saját szavaival.

• Jelenleg a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szakának elsőéves
hallgatója vagyok.
Tavaly végeztem a Fráter György Ka- Mi indított, arra, hogy óvónői, kán- tolikus Gimnáziumban egészen jó éretttori diplomával elvállald a sekrestyési ségi átlaggal. Mindemellett a kazincbarcikai egyházközségben animátorként
állást?
szolgálunk Nellikével, a húgommal
• Én kántorként működtem Szendrő- együtt.
Nagyon szívesen foglalkozunk gyeben, de - főleg anyagi okokból - úgy
gondoltuk, hogy jobb lenne egy helyen rekekkel, játszunk velük, programokat
szervezünk (mint a nyári táborok, oradolgoznunk.
Amikor megüresedett a sekrestyési tórium) és természetesen azokon részt
állás, és Balázs atya felajánlotta azt, is veszünk, (animátortalálkozók illetve ifazonnal igent mondtunk. Szívesen vég- júsági fórum) és mindezt úgy, hogy még
zem a templomi szolgálatot, tevékeny- jobban megismerhessük, és megismerkedem az énekkarban, és a kántori teen- tessük Don Boscot és nevelési módszerét, valamint még közelebb kerüljünk és
dőkbe is besegítek.
Ezzel kapcsolatban eszembe jutott a kerüljenek a gyerekek is Istenhez.
Nagyon sok időt töltünk Kazincbarzsoltáros egy gondolata: - „…és otthonom lesz az Isten háza.” - Igen, valóban cikán, mivel szívesen jövünk szüleinkkel
itthon érzem magam. Megtiszteltetés a templomba. Nemcsak a szentmisén,
szentségimádásokon veszünk részt, de a
énekelni, vagy akár takarítani is.
Hálát adok a kegyelmekért, s a gyer- takarítást sem hanyagoljuk (amit persze
mekeimért is, akik készséggel segítenek nagyon lelkesen csinálunk ☺).
Nagy álmom volt, hogy legyen egybármilyen munkában. Nekik köszönhetően több fiatal énekel velünk a Szent szer egy gospel kórusom, vagy akárcsak
Család kórusban, sőt hangszerekkel is tagja lehessek. Egy olyan kórus, ahová
színesítik Isten dicsőítését. Ez a mi az emberek szívesen járnak, tele lelkesedéssel, energiával és kitörő boldogsággal.
utunk…
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Tavaly novemberben Kukuczka Róbert atya vetette fel az ötletet, hogy mi
lenne, ha lenne egy ilyen kórus a kazincbarcikai egyházközségben?
Nagyon örültünk a lehetőségnek, és
lelkesen követtük őt. Kezdetben csak tízen voltunk, de mára már megnövekedett
a kórus létszáma: 20 fő a zenekarunkkal
együtt.
Több helyen is szerepeltünk már, pl.
bálokon, esküvőre is felkértek minket, a
PSZV-n is énekeltünk.
Szerepléseinket óriási elismerés és
vastaps követte, de a legnagyobbat talán
a mostani fellépésünk után kaptuk,
ugyanis Gyöngyösre hívtak meg bennünket a ferences atyák, hogy adjunk
egy egyórás koncertet. Remekül sikerült, ami a kórus tagjainak köszönhető,
akik nagy szeretettel és örömmel járnak
a próbákra.
Természetesen ezt nemcsak a magunk
örömére, „bulizás” céljából csináljuk,
hanem a jó Isten dicsőségére. Ezt vallják
a kórustagok is.
Mind jobban érzem, hogy a fiataloknak egy ilyen közösség kell, ahol nem a
mai társadalom által diktált trendet kell
követni, nem azt a sok rosszat, amit a média sugároz, az értéktelent, hanem az Istent, ilyen dicsőítő énekek által.
Én vezetem a kórust, mivel már negyedik éve tanulok énekelni az Egressy
Béni Zeneiskolában Miskolcon. Nagyon

sokat köszönhetek az énektanárnőmnek,
Simon Istvánnénak, és így sok versenyen eredményesen vehettem részt, mert
rengeteget tanultam tőle. Ének tanulmányaimat az egyetem mellett is folytatom,
hiszen a jó Istentől kapott talentumokat
kamatoztatni kell.
Örülök, hogy a szaléziakhoz, ehhez a
fiatalokkal teli nagy családhoz tartozhatom, és továbbadhatom azt a szeretetet,
amit kapok. Ugyanis - ahogy Don Bosco mondta: - „A gyermek első öröme az,
ha érzi, hogy szeretik.”
A családomban nálunk rendkívül fontos szerepet játszik a hit, a közös esti
ima, hogy így a mindennapokban szeretettel lehessünk egymás támaszai, és nyugodtan bízhassuk magunkat a Gondviselésre.
- Köszönöm szépen Nellike és Rita,
hogy megosztottátok velünk életetek lényeges mozzanatait. Kívánom, hogy még
nagyon sokáig szerezzetek örömet a jó
Istennek és a híveknek szolgálatotokkal
és hangotokkal.
A beszélgetést követően bátran állíthatom, hogy ebben a családban első a jó
Isten szeretete, a második hely pedig a
zenéé és az éneklésé.
S hogy egy idézettel zárjam: „aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik.”
Horváth Teca

A gospel zenei stílus, amelyet a keresztény vallási életben használnak egyéni vagy közösségi hitük zenei kifejezésére. Az angol nyelvben gospel névvel illetik az evangéliumokat.
A zenében előtérbe kerülnek a vokálok, a szövegek pedig vallásos színezettel rendelkeznek.
Ebben az értelemben a gospel - mint zenei műfaj - az evangéliumi tanítások és történetek érzelemtől átfűtött formában történő, előképzettség nélkül is érthető előadása.
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Átmeneti halandóság
Árnyam nyomán árnyékodba lépek

Őszidő, mely csöndesen szemlélődő. Sokunk kedves időszaka. Túl a
virágzó tavaszon, a forró nyáron,
most színesen megül az ágakon.
Olyan, mint a célját elért ember, amikor megkapta jutalmát. Belefáradt.
ELFÁRADT NYÁR
Őszbemosódott
Hideg bujkál
a megritkult lombok között.
Didergő kezem
kesztyűmbe bújtatom.
Fázom.
Szemeim előtt
sírkövek márványai
mosódnak el.
Könnyeimmel küszködöm.
Lépteim nyomán
a kihalt sétányon
kavicsok csikorgása
töri meg a csendet.
Megfakult, őszbemosódott
a kóbor lét.
Járd tovább Golgotád
te elfáradt Nyár.
Van út a bölcsőtől a bölcsességig,
amit nem könnyű megtalálni, de mindig keresni kell. Talán úgy, mintha

naponta találkoznánk Teremtőnkkel
egy jó beszélgetésre. Lelkünk kincseinek gyűjtögetése lehet célunk, amit az
évszakok változása tehet teljessé. Hogy
meddig terjednek ki erőink, csakis akkor tudjuk meg, ha kipróbáljuk. A lehetőség egyformán adott minden ember számára.
Amikor megszületünk, még nem
tudhatjuk, milyen lesz életünk, mi vár
ránk, hogyan tudjuk végigküzdeni. Jó
esetben mellettünk vannak szüleink,
szeretteink, ám valóságos otthon önmagunk lehetünk.
Lehet békés, termékeny, viszályokkal teli, de ha elfogadjuk Isten szeretetét, nem kell bezárni az ajtót, nem
lesz okunk a félelemre. Még a pszichológusok is alátámasztják, hogy a
gyermekkor tavasza alapozza meg az
életet. Mindenki a maga sorsa kovácsa! – tartja a mondás. A hová nem rajtunk áll, a miért Isten titka, a hogyan
a mi szabadságunk.
Az ifjúság tovaszáll, olyan szerelmes álom, amelynek tartalma lehet a
nyár. Az idő nem múlik, soha nem lép
vissza, inkább kapujához vezet. Ha
megérted üzenetének titkát, megtanulsz
bízni önmagadban. Menni a hegyre fölfelé, fentről visszanézni és látni a megtett utat, a színes tájat önmagunkban.
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KÜZDELEM
Az ember lénye
ezredeken át
átküzdi magát
mindig jobbítja
mindig legyőzi
önmagát.
Nem véletlenül becsültük régen idős
nagyszüleinket. Úgy néztem fel nagyapámra - aki sohasem sajnálta tőlem idejét -, mint egy istenre. Akkor még nem
tudtam különbséget tenni ember- és istenszeretet között. Számomra ők voltak az
istenfélő, mindent jelentő élet.
Talán el sem hittem, hogy valaha én is
megöregedhetek. Pedig lassan rámvénül
az idő, a lélek peremén járok, egyre
messzebb érek, hiába lassítok.
Hogy szereztem-e bölcsességet? Onnan
tudom lemérni, amikor gyermekeim, unokáim rámcsodálkoznak. Olyan váratlan
gyümölcs, amelyet megérlelt a nyári nap.

Visszatükröződik a tudat, mert a
cselekvés legyőzi a félelmet. Azt,
amit volt férjem, kisgyermekem,
szüleim, nagyszüleim, rokonaim és
sok-sok barátom halála, elmúlása
sodort bennem.
A szenvedés árán lehetünk még
többek, ami nem vigasz, inkább
időskori bölcselet. A fájdalom védtelenné, de egyben erőssé is tehet.
Szívünk minden érzésével szeretetre törekszünk, amellyel Ő szeretett minket.
TEMETŐBEN
A park fái elmosódnak
ködben úsznak sötét árnyak
komor hideg settenkedik.
Október csókja megfagyott
a mámoros nyár eltáncolt
múlt időben tovatűnik.
Élet és halál mértéke
fel-fellobbanó mécsese
a jövőben várakozik.

AZ ŐSZ LEHELETE
Magába merít
fehér csókot lehel
mint rejlő elmúlás szemedbe néz
tétován megérint
magához ölel
lassú táncot lejt érzéseidben
fénytelen árnyéka kapaszkodik
szemet huny a földre hullott avaron
a rend idő térképe elámít
gondolataim pillanata becsukódik.

Az ősz színeiben mindennap találok valamit, ami örömet okoz. Isten gyermekeként az októberi ájtatosságokon megpróbálom lelkemet
olvasni.
Megtanultam ösztönözni tudatomat arra, hogy a betűk fénye, az
olvasás öröme mérföldekre röpítsenek. A lélek varázslatos gyógyítója a szép szó, a mosoly, amit
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azonnal közvetíthetünk. Nem jó az
embernek egyedül. Isten is azt szeretné, hogy minél többen gyermekei
legyünk. Egymás nélkül maradunk,
ha nem támogatjuk az ősz és tél felé
haladókat. Ha nem érezzük, hogy életünk átmeneti halandóság. Csupán azt
kapjuk vissza, amit adtunk.
„Tetteink beépülnek személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jót tenni,
hogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra,
hogy ne váljunk egyre inkább igaz
emberré.” /Böjte Csaba/
Ne kapaszkodjunk a múltba, életünk lépcsőin néha pihenjünk meg,
hogy körülöleljen a csend. A bejárt
lépcsőkön sokszor úgy érezzük, hogy
milyen sokat dolgoztunk, mégsem jutunk a végére.
Életem derekán, amikor azt mondták valakire, hogy hatvanöt éves, hű
de öregnek éreztem. Ma másképpen
látom, mert a szorgalom és tudásvágy évei kinyitották a lehetőség kapuját.
Elfogadjuk a kapott éveket, amelynek mindennapja magában hordozza
az örökkévalóságot. Mert ugye tudjuk, ezen a földön mindenkinek megvan a maga kincse, ami rá vár.
Hatvanötödik születésnapomra egyik
kedves barátom ezt írta: „Sohase aggódj
azon, hogy megöregedtél. Van, akinek
ez nem sikerül.”
Adj erőt Uram, hogy úgy reméljek,
mintha ma kezdődne az életem.

GYERTYAFÉNY
Megértettem
fájó lelked, tested sebeit,
belevéstem örök barátságunk
pislákoló fényébe.
Újragyújtani szeretném
rendezetlen szívem világába,
egységbe foglalni hitemet,
hogy csokorba kötve
átnyújtsam neked.
Megértettem
fájó lelked, tested sebeit.
Átéreztem?
Vallom hitemet,
kétségbevont szeretetemet.
Nem értem belső titkaid,
barátságunk mélyről jövő
nyers derűjét,
elszabdalt találkozásaink
emlékeinek hitelességét.
Könnyeimmel
töröld le könnyeidet!
Mosoly és derű fakadjon
fájó életedben,
kedveseid túlvilági
szeretetébe fogódzva
fogadd el barátaid
összekulcsolt kezeinek imáit
a messzeségből világító
gyertya fényében.
Z. Farkas Erzsébet
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Még nincs itt az idő!
Lompos, loncsos, korcs kutya ácsorog csit, tervezgettük a jövőt. Esőben, hóban
az úton. Elhajintott szalámis kenyerének sem hagytuk ki a friss levegőt, és én bizörül, körbe-körbeszimatolja - ez már az tos voltam abban, hogy a mi gyerekünk
majd (!)...
övé...Boldog.
Arra ébredek, hogy Zsófi már “fészeEgy nagy, kék színű Opel jön, fékez és
megáll. S mindez lejtőn lefelé (!), a vezető zik”, s hogy “az a ...gép már megint midühöng, mintha maga sem hinné. A pil- lyen lassú ! ...” és a többi. Próbálok nyulanat megfeszül, dudaszó: két rövid, egy godt maradni, megragadni eme egész eddigi életünkre rágyalogoló, súlyos pillahosszú...És mindenki megy tovább.
Tolom a biciklit szemben az árral. natok értelmét.
Mellé ülök, megkérem, mutasson egySzombat van, a piac mellett hömpölygő
kocsisor. A sarkon almát veszek, csoko- két trükköt - éppen cikket készülök írni ládét a gyerekeknek. Úgy fél három lehet, sokat segítene vele. Nem sokra jutunk:
a kiskocsma pláne dugig, de fegyelem pár üzenet és trágár szó, néhány helyesvan (!), a helyiségtől pontosan 5 méterre írási “újítás”, szmájli, szóval ilyen-olyan
mosolyka és szív, de végül beáll a csend:
szórják a csikket.
Fáradt vagyok...Ma hat órát tanítot- a “gép” lefagyott.
A család előtt mindig is mumus voltam
tam, de ugyan mi jót tettem, s mennyi
és vagyok, a számítógép ellensége, a bekárt okoztam ?...
Mikor hazaérek, a feleségem ragyog. tokosodott “hetvenes évek”, mégis ezen
- Na, milyen? - kérdezi. Egész nap taka- a délutánon megnyílik a túlpartról a híd,
ríthatott - nem voltam itthon - még a bú- néhány perc múlva én is ott találom magam Zsófi laptopra telepített legújabb játorszövet is megújult. - Valóban szép...
A gyerekek szerteszét szóródva a la- tékában.
Nem csalás, nem ámítás, Vígh Anaszkásban. A két kisebb a “gép” előtt - ütik
egymást -, Zsófi az iskolából tavaly ki- táziát és Lacit mozgathatom az ujjam begyével, moziba vihetem és étterembe, ha
selejtezett laptopon gerjed.
Lefekszem, szól a tévé, a nejem már kell, a bankba, ha szükségét éreztem,
vasal, pár percre elalszom: teljes a csalá- megpisiltetem, és amihez bizony én prűd
vagyok...
di idill...
A tizenkét éves lányom azt is megMondjuk álmodhatnék is. Álmodhatnék például arról, amikor még ugyan- mutatja, Anasztázia hogyan szexel a baebben a lakásban bútor sem volt, csak rátjával - (kérlek, kedves Olvasó, ne neegy asztal, talán néhány szék, meg egy heztelj, csak a mozgó paplan és semmi
lestrapált szőnyegpadló. Nagyokat sé- más)...
Egyszóval örül. Örül, mert úgy érzi,
táltunk délutánonként, toltuk a babako________________________________________________________________
100

hogy mellette állok, és mert ez egyszer
megoszthatja velem az effajta örömét.
A kisebbik testvér, Bogica meg is jegyzi trükkösen: - Apa, rá kéne neked is
szokni a netre, és reggeltől estig ott ülhetne a család...
Úgy érzem, mintha ezzel véget is érne
a szombat, az egyetlen nap, amikor megengedem a gyerekeknek, hogy a számítógép előtt üljenek. Persze jobb lett volna elmennünk valahová, de sajnos hónap
vége van, és amúgy is sok a munkám.
Estig javítok: igazi pedagógus-hétvége! Közel hatvan nyolcadikos fogalmazás vár a piros tollra. A téma testhezálló:
A média hatása az ember, a családok
életére.
A jobbakéval kezdem, így nem olyan
sokkoló. Különösen egy ragad magával.
Marci a 8/b-ből elmeséli, hogy neki
mennyire hiányoznak a régi, családi vacsorák, amikor ő még egészen kicsi volt.
Mivel ma már neki is, az apukájának is
külön “gépe” van, ezért az étkezés is külön helyszíneken zajlik, nemcsak a vacsora, hanem a reggeli is.
Fél tíz is elmúlt már, amikor befejezem. Némileg zaklatott vagyok, és már
nagyon fáradt. Áthallatszik a tévé: megint

sztár kerestetik, Gesztiék nagyokat nyerítenek.
Mintha már megtörtént volna velem.
Mormolok magamnak egy sor Petőfit:
“Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek az
emberiségért valamit!...“ És elindulok.
Kabátot veszek, jót fog tenni egy kis séta.
“Megyek le...” “...Hová mész, fiam
?!”- kérdezte volna anyám egykoron...
“Megyek, majd jövök...”
Megyek, keresztül a régi téren. Újra az
a kamasz. Megyek, hogy fülön csípjem az
időt, hogy ráripakodjak: „Vigyázzon ám,
nagyon vigyázzon ám a gyermekeimre!...”
Már hazafelé tartok, amikor Józsi jön
szembe. Alázattal köszönt - tanár úrnak
szólít, pedig jóval idősebb nálam - és mesélni kezd. Egy nagyáruházban dolgozik
most épp, de emelt szinten érettségizni
szeretne. Én csak hebegek-habogok, de ő
az ép, a látó szemét és minden bizalmát
felém szegezi és folytatja: pszichológus
szeretne lenni, az emberi lelkekkel foglalkozni... Pap nem igazán akar lenni,
mert családot is szeretne... Adok neki egy
címet és kétszáz forintot.
Tőle tudom, hogy még nincs itt az idő.
Nem lesz világvége...
Ölveczki László
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A gyermeki lélek tisztasága
(Egy óvónő gondolatai)

Az evangélium sorai sugallják a legszebb gondolatokat e cím hallatán:
„Ekkor leült, odahívta a tizenkettőt,
és azt mondta nekik: ha valaki első
akar lenni, legyen mindenki közül az
utolsó, és mindegyiknek a szolgája.
Majd odahívott egy gyermeket, közéjük állította, magához ölelte, és azt
mondta nekik: aki egy ilyen gyermeket
befogad az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, nem
engem fogad be, hanem azt, aki engem küldött.” /Mk 9, 35-38/
Ki a legnagyobb a mennyek országában? Ki az első? Jézus válaszait
Máté, Márk és Lukács írásaiban olvashatjuk.
Az első, a legnagyobb: a gyermeki
tiszta lélek! Mennyire fontos ezt látnunk nekünk, felnőtteknek mindennapi életünkben. A gyermeknek is szüksége van Istenre, kívánja és keresi Őt,
mégha nem is teljes tudattal! Élete során ebből táplálkozik.
A gyermeki lélek tisztasága a gyermekek számára nagy jelentőséggel
bíró ünnepkörökben is tükröződik.
• Mikulás: Miklós püspök jószívűsége, adakozása a gyermekek, a szegények öröme. A kisgyermeki gondolat nem vezet haszonszerzésre, a
„mammon imádására”, a „nekem és

csak nekem” gondolatra mindaddig,
míg a környezettől ezt át nem veszi.
Az apa - anya - gyermek szoros
kapcsolat a kicsiket az önzetlen adakozásra tanítja. Óvodában is ezt próbálom nekik sugallni, bár már 3-6
éves korban is érződik náluk az önzés
hajlama.
• A másik ünnep a karácsony, Jézus születése. A tiszta, ártatlan Gyermek születése az emberi, földi környezetbe. Mily szép és példamutató
Jézus élete, hisz bűn nélkül maradt.
Pedig biztosan játszott gyermektársaival, biztosan voltak gyermeki gondolatai, majd fiatalkori elképzelései.
El lehetne játszani ezekkel a gondolatokkal nekünk is, felnőtteknek.
Jézus születésének története a gyermekek egy részének nem mond semmit, vagy nem sokat mond. Inkább az
ajándékszerzés gondolata kerül előtérbe. Ezen próbálok változtatni az óvodában, a szeretet hangsúlyozásával.
Nem szeretem, és nem is teszem fel
a kérdést: „Mit kaptál karácsonyra?”,
mert tudom, már óvodában fellép a
versengés: „Én ennyit kaptam és
ilyet… És te?
Sajnos ez is tőlünk, felnőttektől
származó példa, az irigység, a másokról történő véleményalkotás bűnével.
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Vigyázzunk gyermekeink tiszta lelkére! Nekünk
kell példát mutatnunk, és
hiszem, hogy ezt látva,
gyermekeink követnek bennünket.
Sajnos, későbbi életünkben a kísértő cselekedetek
előjönnek, de itt már érvényesíteni kell szabad akaratunkat, hisz két út között
választhatunk, köztes út
nincs.
Meggyőződésem, hogy
a gyermeket 6 éves koráig
lehet nevelni, aztán csak
formálni tudjuk. Legyünk
úgy nagyok számukra,
hogy életünkben mi kicsik
maradjunk.
„Jól vigyázz kicsi Én,
nagy ne légy!”
„Jól vigyázz te nagy Én,
kicsi légy” – hangzik a gyermeki ének utolsó sora is.
„Mert aki a legkisebb
mindnyájatok között, az a
legnagyobb.” /Lk 9,48/
Mindig figyeljünk arra,
hogy gyermekeinket hogyan neveljük, mert nemcsak a testi, szellemi fejlődésükért vagyunk felelősek,
hanem a lelki életükért is!
Belles Istvánné
Bánréve
________________________________________________________________ 103

Könyvajánló
Ő vár, befogad, meghallgat, kegyelmet oszt, és eltölt békéjével,
szeretetével. Legyen ezen a karácsonyon is mindannyiunk vendége,
s a belőle áradó Fény töltse el napjainkat!
A tőle eredő Szikra kicsi fénye
adott indítékot, hogy egy újabb kis
versgyűjteményt tegyek én is szalmaszálként Jászolába, – melynek
címe: SZIKRATÁNC – szolgálva
embertársaimat azokkal a gondolatokkal, melyek építő jellegűek lehetnek az azt befogadóknak, e rövid
versrészlet kíséretében:
Egy tollvonás. Ez vagyok én
az Isten írófüzetén.
Lehet, csak mákszem méretű,
de igazságot kedvelő.
Értékes karácsonyi ajándék lehetne a fa
alatt Farkas Eleonóra – december közeOtt bent, a szívnek rejtekén
pén megjelenő – 9. verseskötete, a SZIK„Hit Katonája” vagyok én.
RATÁNC.
Átélve jó s rossz harcokat,
A költőnő neve ismerősen cseng mindaz Úr tán egyszer helyet ad.
azok fülében, akik rendszeres olvasói a
Harangszó újságnak, hiszen hittel és szeKirályságom érvényt arat.
retettel átszőtt versei mindannyiunkat megérintettek.
Az élet örökzöld reményének szüA „Szeretet Jászola” mindenkit vár ka- letése hozza el a kedves Olvasók szárácsony ünnepére. Bárhol is vagyunk, visz- mára a mennyország titkos örömét,
szük kis „szalmaszálainkat”, hogy méltó békés, meghitt perceit!
helyet készítsünk a földre szállt „szegény
Királynak”.
Farkas Eleonóra
________________________________________________________________
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Gyerekeknek karácsonyra
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Gyerekeknek
Kicsik és Nagyok! A karácsonyi szünidőt töltsétek aktív pihenéssel! Örülnénk, ha szakítanátok időt arra is, hogy az általunk összeállított rejtvényeket megoldanátok, és azokat személyesen vagy levélben hozzánk eljuttatnátok.
Érdemes, mert a helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki.

Nagyobbaknak
Karácsonyi totó. Jelöld be a helyes válaszokat!

1.

Elközelgett a Megváltó
érkezésének ideje. Isten
elküldte az utolsó prófétát, aki már nemcsak
jövendölt Jézus eljöveteléről, hanem találkozott is Vele. Ez a próféta volt:

1. Zakariás
2. Izajás
X. Keresztelő János

2.

Jézus születését Gábriel angyal adta hírül
Máriának. Hol tudta meg
Mária az örömhírt?

1. Jeruzsálemben
2. Názáretben
X. Betlehemben

3.

Hol született Jézus?

1. Betlehemben,
József rokonainál
2. Betlehemben
egy istállóban
X. Názáretben

4.

A napkeleti bölcsek amikor Jézust köszöntötték - aranyat, tömjént és mirhát vittek
ajándékul. Mi a tömjén?

1. Nemesfém
2. Különleges keleti
csemege
X. Fehéres-sárgás színű
gyanta, füstölögtetésével áraszt jó illatot
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5.

A Kisdedet először köszöntötték:

8.

1. Az egyszerű pásztorok
2. Agg Simeon
X. A napkeleti bölcsek

6.

7.

1. Augusztusz rendelte
el, hogy írják össze az
egész földkerekséget.
2. Tibériusz, uralkodásának 15. évében.
X. Heródes rendelte el
a gyermek-mészárlás
előtt.

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az Istennek tetsző embereknek!”’
Kik imádkoztak így?

1. Az angyalok serege
2. A pásztorok
X. A napkeleti bölcsek

Heródes haragja elől
a Szent Család elmenekült. Hova menekültek?

1. Erzsébethez és
Zakariáshoz
2. Egyiptomba.
X. Názáretbe.

Jézus a népszámlálás
alatt született. Melyik
császár rendelte el a
népszámlálást?

9.

Heródes féltette a hatalmát Jézustól, ezért a
két éven aluli fiúkat megölette. Rájuk emlékezünk
december 28-án. Hogyan
nevezzük őket?

1. Aprószentek.
2. Mindenszentek.
X. Apró vagy mindenszentek.

A Biblia segítségével egészítsd ki a szöveget! (Máté 2, 13-15)
Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr .............
……………………………, s ezt mondta neki: „Kelj föl, fogd a gyermeket és
anyját, ………………………………….., s maradj ott, amíg nem szólok,
mert…………………...keresi a gyermeket, meg akarja……………….!” Fölkelt, s még akkor ……………………fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült …………………….... Ott maradt……………………………. haláláig.
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Ki volt Keresztelő Szent János?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Ki volt Keresztelő Szent János édesanyja?
2. Hányadik volt Keresztelő Szent János az ószövetségi próféták sorában?
3. Napkeleti ………… - fordítva!
4. Heródes testvérének felesége (Lukács 3,19)
5. Isten igazságszolgáltatása a világ végén.
6. János mondta Jézusról: „Íme az Isten ……………….”
7. Melyik folyóban keresztelte meg János az embereket?
8. János sáskát és vadmézet evett a pusztában.
Hogyan nevezzük az önként vállalt lemondást?
9. Melyik ünnepen hangzik el Jézus születésének története?
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Kicsiknek
Rakd sorba a képeket és színezd ki azokat!

A megfejtéseket leadhatjátok
Kazincbarcikán, a templomok sekrestyéiben,
de levélben vagy e-mailben is elküldhetitek.
Levélcím:
Római Katolikus Plébánia –
3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. út 35.
E-mail cím:
bona1.judit@citromail.hu.

Kegyelemteljes, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk nektek!
Bóna Jutka néni és az újság szerkesztői.
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Oltárszolgálat

Egy kedves, barna bőrű kislányt látunk vasárnaponként a
diákmisén, aki ministráns feladatokat vállal. Kértem, hogy
meséljen magáról és templomi élményeiről.

• Jenny, örülnénk, ha megismerhetnénk téged. Hányadik osztályos vagy
és mióta ministrálsz?
- Ezenwa Jennifernek hívnak, és
először szeretném megköszönni, hogy
lehetőséget kaptam arra, hogy bemutatkozzam a Harangszó újságban.
Ötödik osztályos vagyok, az Árpád
Fejedelem Tagiskolába járok, és körülbelül egy éve ministrálok. Hittanórákon már óvodás korom óta részt veszek, ősszel voltam elsőáldozó.
A szüleim is mindketten római katolikus vallásúak. Apukám nigériai
származású, az igbo törzsből való. Ő
katolikus iskolába járt, már a nagyszülei is katolikusak voltak. Hozzám hasonlóan, apukám is gyerekkorától kezdve járt templomba. Szülőhazájában latin, igbo és angol nyelvű szentmiséken
vehetett részt.
Én legtöbbször nagymamával jövök

vasárnap a szentmisére, mert anyukám
hétvégén is sokszor dolgozik.
• Saját döntésed volt, hogy ministrálni kezdtél, vagy kért erre valaki?
- Már korábban gondolkodtam arról, hogy ministrálni szeretnék, és amikor szóltak a pap bácsik, hogy menjek,
örömmel tettem.
Kicsit izgultam, de bátorított a barátnőm, aki szintén szívesen és rendszeresen végzi a rábízott feladatokat.
Megtiszteltetés számomra, hogy ott lehetek az oltár közelében.
• Kitől tanultad meg a ministránsi
feladatokat?
- Amit már tudok az oltár körüli
szolgálatról, azt mind Tardi Lucától tanultam. Ő már régebbtől ministrál, s
amikor én ezt elkezdtem, mindenben
segített. Jó volt, hogy ott volt mellettem,
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és olyan valakitől leshettem el a fortélyokat, aki jó barátnőm.
Ha véletlenül valamit nem pontosan
végeztem, Luca szólt, és ennek örültem, mert így legközelebb nem tévesztettem.

Hogy miért szeretek ministrálni?
Nem igazán tudom megfogalmazni.Talán azért, mert így közelebb érzem magam Istenhez, és tudom, hogy részese
vagyok annak, hogy a szentmise szép
és Istenhez méltó legyen.

• Biztosan tudod, hogy a ministráns
szó szolgálatot jelent. Milyen érzés az
oltár mellett Istent szolgálni?

• A rád bízott feladatok közül melyik
számodra a legkedvesebb?

- Szavakkal egyszerűen nem tudnám elmondani, hogy milyen jó érzés.
Csodálatos, hogy az oltár mellett lehetek, Isten közelében.
• Miért szeretsz szentmisére járni és
ministrálni?
- Szentmisére már óvodás korom óta
járok a nagymamámmal. Apukám kérése volt, hogy járjak templomba, és
természetesen anyukám is támogatott
ebben, és én is megszerettem a szentmisét. Nagyon jól érzem magam a katolikus közösségben.

- Amikor a pap bácsi a bort és a vizet tölti a kehelybe, és én segédkezem,
ez az egyik kedvenc feladatom, valamint a szentáldozáskor történő tálcázás. A szentbeszéd utáni könyörgéseket is szívesen olvasom, és ezt rendszeresen meg is teszem.
• Kedves Jennifer. Köszönöm, hogy
válaszoltál a kérdéseimre, s azt kívánom neked, hogy mindig legyél ilyen
hűséges Istenhez és az Egyházhoz, növekedj hitben és szeretetben!
Bóna Judit
hitoktató

Morzsák
Amikor keresni kezdjük az Urat, Ő már megtalált bennünket.
Isten minden esemény által imádkozásra tanít.
Nem tudsz többször gondolni Istenre, mint ahányszor Ő gondol rád.
Aki nem bízza magát Istenre, az hiába óvatos.
Csak Jézusnak van olyan katonája, akinek önmagát kell legyőznie.
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Szívhez szóló történetek
Miért kiabálunk, amikor dühösek vagyunk?
Egy szent tanító a Gangesz partján
rituális fürdőjére készült, amikor a
közelben családi perpatvarra lett figyelmes. Tanítványaihoz fordult és
kérdezte:
- Miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek?
A tanítványok elgondolkodtak, s
az egyikük így szólt:
- Amikor elveszítjük az önuralmunkat, kiabálunk.
- De miért kell kiabálni, amikor
az, akihez beszélsz, ott áll melletted?
Halkan is elmondhatnád neki, amit
akarsz - mondta a tanító.
A tanítványok nem találtak erre választ, s a szent a következő magyarázatot adta:
- Amikor az emberek haragszanak
egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt kiabálniuk
kell ahhoz, hogy hallják egymást. Mi-

nél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság.
Ha két ember szereti egymást, nem
kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan
beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll egymáshoz, nincs köztük távolság. Amikor még jobban szeretik
egymást, annyira egy helyen van a
szívük, hogy már halkan sem kell
megszólalniuk, abból is értenek, ha
csak egymásra néznek. Ilyen közel
állunk egymáshoz, amikor szeretet
van.
Ekkor a tanítványaira nézett, és így
folytatta:
- Amikor vitatkoztok, ne hagyjátok, hogy a szívetek eltávolodjon. Ne
mondjatok olyan szavakat, amelyek
eltávolítanak benneteket egymástól,
mert különben eljön az a nap, hogy
olyan nagy lesz a távolság, hogy nem
találjátok meg a visszavezető utat.

Jézus látogatása a cipésznél
Egy cipészmester azt álmodta,
hogy a következő napon Jézus fog a
háza előtt elhaladni. Korán fölkelt tehát, és rendet tett a műhelyében, mert
biztos volt benne, hogy álma teljesül,
és megláthatja az Urat. Magára öltöt-

te ünnepi ruháját és így várta Jézust.
Hogy jobban kilásson az utcára, az
ablak elé helyezte a székét, és miközben dolgozott, minden járókelőt
alaposan szemügyre vett. Jöttek-mentek az emberek, de az Úr Jézus csak
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nem akart megjelenni.
Most éppen egy szegény asszony
ment el az ablak előtt gyermekeivel.
A szegénység és a nélkülözés szinte az
arcukra volt írva. A cipészmester megsajnálta őket. Behívta az asszonyt és
a gyermekeket. A szegény asszonyt
könnyekig meghatotta a cipészmester
jósága. Elmesélte nyomorúságukat és
a kilátástalan jövőt.
- Elhatároztam, hogy gyermekeimmel együtt beleölöm magam a folyóba. Akkor legalább vége lesz minden nyomorúságnak – mondta a szegény asszony.
- Ne tedd ezt jó asszony! - vigasztalta a cipészmester. Emlékezz csak
arra, hogy milyen szegény volt Jézusunk is, mikor a földön járt! Nem
hagy el téged sem, csak bízzál benne!
Minél nagyobb a baj, annál közelebb
van hozzánk. Most pedig üljetek le
és egyetek! – Így segített rajtuk a jószívű cipészmester.
Alighogy a szegény asszony el-

ment, egy hólapátoló ember jelent
meg az ablak előtt. Látszott rajta, hogy
nagyon fázik. A cipészmester nagyon
megsajnálta és behívta a műhelyébe.
Meleg teával kínálta.
Hamarosan egy koldus vetődött
arra, és a cipészmester őt is behívta.
Csak Jézus nem jött…
Közben beesteledett és a cipészmester még mindig ott állt az ablaka
előtt, Jézusra várva. Éjfélre járt már
az idő, de az Úr Jézus nem jelentkezett. Ekkor csalódottan elfordult az
ablaktól és elhatározta, hogy lefekszik. Előbb azonban szokásához híven elővette a Szentírást, és találomra kinyitotta. Tekintete megakadt ezen
a mondaton: „Amit egynek testvéreim közül tesztek, nekem tettétek.”…
Ebben a pillanatban melegség és
világosság járta át a cipészmester lelkét. Egyszerre megértette, hogy a mai
napon háromszor is találkozott Krisztussal, és háromszor is köszönthette
Őt a lakásában.
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A szeretetért nem lehet pénzt kérni
Egy kutyatenyésztő hirdetést adott fel, és plakátokat
ragasztott ki, mivel 9 kölyökkutyája született. Az érdeklődők csak úgy özönlöttek, mivel nagyon jó hátterű
kutyák kölykeiről volt szó. Egyik nap egy kisfiú jött.
- Csókolom, bácsi! Van egy kis gyűjtött pénzem, mert
már régóta szeretnék kutyát. Meg szabad néznem őket?
- Természetesen. Gyere velem hátra, most éppen a
házukban vannak, de kihívom őket - válaszolta a tenyésztő.
Ahogy szólt nekik, a kutyák rögtön kiszaladtak az ólból és hozzájuk futottak. Teli voltak élettel, vidámsággal, csak úgy süvített a kis fülük a szélben, és odavissza előzgették egymást. De egy közülük lemaradva,
bicegve botorkált ki a kis házikóból. Szegényke nem tudott úgy futni, mint a többi kölyök, mert sántán született. Ahogy a kisfiú meglátta ezt a kiskutyát, felcsillant
a szeme, és így kiáltott:
- Őt kérem! Ő legyen az enyém!
- Ó, aranyos tőled, de ő nem fog meggyógyulni.
Soha nem fog tudni úgy futni, mint a többi kölyök, és
így csak nehézkesen fog veled játszani. Hallgass rám!

Jobb, ha nem őt választod - mondta a tenyésztő.
Erre a kisfiú megfogta a bal nadrágszárát, és felhúzta a
combjáig. A tenyésztő döbbenten látta,
hogy lábprotézise
van. Szóhoz sem jutott.
- Bácsi, kérem,
hadd vegyem meg
ezt a sánta kutyát! Én
sem tudok úgy futni,
mint az iskolatársaim. Szükségem van
egy megértő társra,
aki együtt tud érezni
velem! - fakadt ki
magából a kisfiú.
Végül a tenyésztő
megfogta a sánta kiskutyát, és a kisfiú kezébe tette.
- Mennyibe kerül
a kutyus? - kérdezte
kíváncsian a kisfiú.
- Neked adom ingyen! A szeretetért
ugyanis nem lehet
pénzt kérni, és megvásárolni sem. Légy
vele boldog!
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Nagyapám tanítása
Idefigyelj - mondta komoran -, ha
egyszer megígérted valakinek, hogy
ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és
nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni se tudsz!
Hogy nem haltál meg, azt látom.
Nos, mi a betegség, hadd hívjam a
doktort!
Elmondtam neki szorongva - ott a
sötétben -, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt súlyos, lassú beszéddel.
- Idefigyelj – mondta. - Vannak
emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az
ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, Wassok nem
ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk
valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi
a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha
belepusztulunk is! Érted?
- Értem – hebegtem megrendülve.
- Dehogyis érted - csapott le reám
a szava -, de elmagyarázom úgy, hogy
megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól
kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az
óra számomra minden csecsebecsénél
értékesebb. De ellophatod. Visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát.
Ellophatod valakinek a lovát, a te-

henét, az ökrét, a vadászpuskáját.
Mindenét ellophatod és visszaadhatod
megint, vagy megtérítheted az árát.
Csak egy valamit - ha ellopsz valakitől - nem térítheted meg soha. S ez
az idő!
Ha valakinek az idejét lopod, azt
úgy megloptad, hogy soha jóvá nem
teheted. A várakozásban eltelt időt
semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs, eltelt, vége. Örökre
elveszett, és te voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad. Érted?
Értettem. Úgy megértettem, hogy
attól a naptól kezdve, ha valakinek a
szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek - akkor már
ott vagyok öt perccel azelőtt, még ha
vénasszonyok esnek is az égből,
ahogy drága jó nagyapám szokta volt
mondani.
Erre neveltem gyermekeimet és
unokáimat is. Nem azért, mert késni
neveletlenség, hanem, mert több annál. Aki öt percet késik, az öt percet
ellop valakinek az életéből, amit nem
tehet jóvá soha.
- A megbízható embert még ellensége is tiszteli – mondta volt nagyapám -, mert a megbízható ember a
társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit
elfú a szél…

Wass Albert
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Az ígéret
Amikor 1932-ben megszülettem,
szüleim gyakran voltak munka nélkül.
Még beszélni is alig tudtam, amikor
már meg kellett tanulnom a „nincs”
és „nem lehet” szavak értelmét. De
gyermek voltam én is, és karácsony
felé nagyon szerettem nézegetni a játékboltok kirakatait, amikor szüleimmel sétáltunk az ünnepre készülődő
városban.
Leginkább a babákat csodáltam. A
nevető, nagy porcelánbabákat, leghőbb
vágyam tárgyait, miközben magamban
azt játszottam, hogy az a sok csodaszép baba mind az enyém. Elképzeltem, milyen neveket adnék nekik, hol
helyezném el őket otthon egyetlen szobánkban, ha mindet hazavihetném.
Tudták ezt szüleim is. Édesapám
olykor megsimogatta a fejem, és azt
mondta:
- Ne búsulj, most még nem lehet, de
megígérem, veszek egyszer neked egy
olyan csodaszép babát, amely szebb
lesz azoknál a bolti babáknál.
Ötéves voltam akkor, és mint ebben
a korban minden gyermek, szókimondó és türelmetlen. Nekiszegeztem a
kérdést édesapámnak:
- De hát mikor lesz az?!
Ő csak mosolygott, és ennyit mondott:
- Majd, ha itt lesz az ideje!

Az évek múltak, s én minden karácsonykor dobogó szívvel vártam az
ígéret teljesítését. Még azon a karácsonyon is, amelyet az óvóhelyen töltöttünk, miközben a fejünk felett omlott össze szerény otthonunk.
Édesapám minden alkalommal újra
és újra megsimogatta a fejemet, és
csendesen csak ennyit válaszolt ki nem
mondott kérdésemre:
- Még nincs itt az ideje!
Közvetlenül a háború vége után
édesapám súlyos beteg lett. Abban az
időben már tizennégy éves voltam, és
már nem egészen gyermekfejjel néztem
a világot.
Az édesapám életéért való rettegés
rányomta bélyegét arra a közeledő karácsonyra. És persze a rettenetes szegénység, amelyben az ország élt. Városunk még romokban hevert. Az emberek sérült, ideiglenes lakásokban húzták meg magukat, ami pedig az értékeikből maradt, élelemre cserélték.
Épp ezért döbbentem meg igazán,
amikor szenteste kis szobánkban, az
apró fenyőfa mellett megláttam álmaim babáját, egy igazi francia porcelánbabát! Fehér prémgalléros zöld kabátkában, kis csizmában, ragyogó aranyhaján kis fehér prémsapkával, kezében
takaros kis fekete lakkbőrönddel, mint
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aki hosszú-hosszú útról érkezett. Mozgott keze-lába, hosszú, selymes szempillái alól huncutul mosolygott rám ibolyakék szemével.
Kővé dermedve álltam, amikor egy
remegő kezet éreztem a vállamon.
Nagybeteg édesapámé volt, aki utolsó
erőfeszítésével felkelt betegágyából, és
rám mosolyogva mondta:
- Megígértem! Emlékszel?!
Később megtudtam, hogy volt egy
pár cipőre való szép szürke bőrdarabja, amit arra tartogatott, hogy hálából az
orvosnak adja. Ezt a féltve őrzött cipőbőrt cserélte el a babáért - egy jó barátja segítségével, hiszen ő már mozdulni is alig tudott -, hogy élete utolsó
heteiben betarthassa kislányának tett
régi ígéretét.

Sok évtized telt el azóta. Én már
nagymama vagyok. A francia baba sok
mindent átvészelt velem együtt. Ma is itt
ül a szobámban titokzatos, huncut mosolyával cinkostársam lett egy életre.
Mi ketten tudjuk, mi az igazi ajándék. Minden karácsony előtti nap csak
a kettőnké. Ilyenkor gyermekkori el
nem játszott játékomat játszom vele:
új ruhát varrok neki, miközben a szeretetre gondolok, amely hozzám vezérelte őt, s amely sokkal értékesebb minden tárgyi ajándéknál.
A szeretetre gondolok, amely megfizethetetlen és pótolhatatlan, s amely,
ha hiányzik a dúsan feldíszített karácsonyfák alól, az ünnep elveszti igazi
fényét.

G. Molnár Erzsébet
________________________________________________________________ 117

Jó a rosszban
Sokan - köztük én is - úgy gondoljuk, miután ott helyben kigyönyörködtem mahogy ha nagyon várunk egy eseményt, gam a tortámban, belekerült a dobozába,
készülünk rá - minden részletét előre majd fülig érő szájjal büszkén és elégemegtervezve -, akkor nem érhet minket detten távoztam. Nem jutottam messzire,
váratlan, kellemetlen meglepetés. Ha ne- a Jóisten hamar letörölte önelégült vitán mégis bekövetkezik, hajlamosak va- gyoromat az arcomról…
Az történt ugyanis, hogy pár lépés
gyunk kétségbe esni. Lehetséges ilyenkor isteni gondoskodásról, gondviselés- megtétele után a tortatartó doboz eltört,
ről beszélni?! Határozottan kijelenthe- a torta leesett a földre, az oldalán végigtem, hogy igenis lehet, sőt kell! Mint gurult, majd a tetejére fordulva egy poahogy minden rosszban felfedezhetünk csolyában megállt. Kaptam volna utána,
de egyrészt nem volt mivel (egyik kevalami jót is…
A család a születésnapom megünnep- zemben az esernyő, másikban a törött
lésére készült. Megterveztük a menüt, a doboztető), másrészt pedig az egész olyan
forgatókönyvet, stb., ahogy az máskor pillanatok alatt történt, hogy esélyem sem
és máshol is lenni szokott. Azt hittük, volt. Levegő után kapkodtam, s azt hitmindenre felkészültünk. Alaposan té- tem, eláll a szívverésem. Az én csodaszép
tortám! Vajon mi maradt belőle? Adhavedtünk…
Elérkezett a várva várt nap. Kezdőd- tunk ezek után belőle a vendégeknek?
tek az események azzal, hogy napsütéses Vagy vehetek szégyenszemre egy másik
szeptemberi idő helyett szakadó esőre „hétköznapit”?
Szorongásaimmal telve alig mertem
ébredtünk. Mintha az égiek is siratnák,
hogy idén ismét egy évvel öregebb lettem megfordítani. És csodák csodája, alig történt baja: csupán az egyik oldala nyo(és talán már bölcsebb is…).
Rám - mint ünnepeltre - „csak” az a módott meg kissé, vizes lett, de egyébifeladat várt, hogy elhozzam a születés- ránt sértetlennek látszott, sőt még a jónapi tortámat a cukrászdából, amit már kívánság felirat is ép maradt!
Hamarosan a humorérzékemet is viszjóval előtte megrendeltünk. Alig vártam,
hogy láthassam! Már csak azért is, mert szanyerve arra gondoltam, hogy pár deidén végre egy régi vágyam teljesülhetett: rűs pillanatot szerezhettem annak, aki
a megszokott csokoládétorta helyett ró- végignézte az egész jelenetet az utca túlzsaszín marcipán-bevonattal díszített tor- oldaláról. Gyorsan felnyaláboltam a sérült tortát, majd szégyenszemre visszatát kértem jókívánság felirattal.
Esernyővel és a műanyag tortatartó kullogtam vele a cukrászdába egy másik
dobozunkkal felszerelkezve érkeztem a dobozért, amiben hazaszállíthattam.
Hazaérve már szívből jövő derűvel
cukrászdába. Rendeztem a számlát, és
________________________________________________________________
118

A legnagyobb jótétemény mégis az
tudtam elmesélni a történteket, és jót nevettünk rajta. Megtisztogattam, a horpa- volt, hogy bár már régi vágyam volt, idén
dásokat megigazgattam, és olyan lett, először ragaszkodtam a marcipán-bevomintha mi sem történt volna vele. Jóízű- natú tortához. Senki sem tudott eltéríteen fogyasztottuk el, közben pedig büsz- ni e kívánságomtól. Talán a Jóisten nem
kén bezsebeltem a tortára vonatkozó di- hagyta… Hiszen ha hagyta volna, akkor
a megszokott - minden évben jól bevált
cséreteket.
Miután a vendégek elmentek, azon - krémrózsákkal díszített tortát kaptam
kezdtem törni a fejem - analizáló elme lé- volna. És végiggondolhatjuk: ha az fejvén -, hogy miért történt velem mindez? jel lefelé esik bele egy pocsolyába, vaÉs akkor mintha édesanyám régóta nem lószínű, hogy nem tálalhattuk volna fel a
vendégeknek, mert nem sok maradt volhallott hangját hallottam volna:
„Édes kislányom, sose felejtsd el, na belőle…
Mindezeket végiggondolva levonhathogy minden rosszban van valami jó!
Hidd el, a Jóisten megsegít, csak tudd juk a tanulságot: merjük magunkat bátmagad Őrá bízni!” És ekkor már érez- ran a Jóistenre bízni! Higgyünk abban,
tem, tudtam a választ a nap eseményei- hogy Ő a legnagyobb nehézségeket is
előnyünkre tudja fordítani, ha hagyjuk!
vel kapcsolatban…
Reggel még szomorkodtam azon, Közben pedig érezhetjük gondoskodó
hogy esik az eső aznap. Végül pedig há- szeretetét és különleges humorérzékét…
Köszönöm Istenem, hogy örökre emlát adtam érte Istennek, hiszen ha nem
esett volna, akkor a tortám a járda porá- lékezetessé tetted számomra ezt a szüleba hullott volna, és talán meg sem tudtam tésnapot! Már csak azért is, mert nem az
volna tisztítani tőle maradéktalanul. Így éveimnek a száma, hanem a derűs pillapedig csak vizes lett, amit könnyedén natok fognak eszembe jutni róla…
esbé
felitattam.
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„Nem is Ő hozza!”
Életünknek mindig vannak olyan mozzanatai, örömteljes vagy fájdalmas pillanatai, történései, amelyeket sohasem felejtünk, mert mély nyomot hagytak bennünk,
és évtizedek múltával is elevenen élnek, mintha csak tegnap történtek volna.
Én is így vagyok ezzel a kis történettel, amit sok-sok évvel ezelőtt vetettem papírra, s most lefújom róla a port.

Alig vártam, hogy hazamehessek, hiszen
volt „egyedülös papírom”. Nem kellett hoszszú utat megtenni, csak a patakhídon át, a református templom előtt elhaladni, s már otthon is voltam az óvodából.
Aznap esett le az első hó, és én alig vártam, hogy nagyapával hóembert készítsek a
templomudvaron, ahol laktunk, a tanítói házban. Nagy igyekezettel sűrítettem apró lépteimet, hiszen határtalan izgatottság töltött el,
mint egy felfedezőt, aki alig várja, hogy nagy
titkát felfedje.
Teljes erőmmel nyomtam be a tanítói lakás csikorgó ajtaját, s már a küszöbről kiáltottam – levegőt kapkodva – a világra szóló hírt:
Nem is a Jézuska hozza!
Nagymama mintha meg se hallotta volna, csendesen tett-vett a konyhában, nagyapa
pedig csak rám nézett és hallgatott.
Nem is Ő hozza! – ismételtem meg, megfelelő hangsúlyt adva az Ő-nek.
Érthetetlen volt közömbös reagálásuk, s
dühített, hogy hidegen hagyja őket e fontos
felismerés.
Hát nem érted, nagyapa! Nincs Jézuska!
Az egész csak mese!
De ő látszólag úgy tett, mintha nem is
érdekelné korszakalkotó felfedezésem, s
másra terelte a szót. Kivitt az udvarra, s nagyokat kacagtam, ha egy hógolyó eltalált.
1955-öt írtunk. A napok egyre teltek, s közeledett a karácsony. Óvodában szorgalmasan tanultam társaimmal együtt a télapó váró
dalokat, de esténként nagyapa zongora-kí-

séretében együtt ismételgettük a szebbnél
szebb templomi karácsonyi dalokat.
Elérkezett december 24-e, az a várva-várt
nap, amit a gyermeki fantázia még jobban kiszínez, ezáltal még meseszerűbbé varázsol.
Szenteste délutánját mindig Kató néninél töltöttem, nagymama barátnőjénél, aki unokájaként szeretett, kényeztetett, mert a Jóisten
nem ajándékozta meg saját gyermekkel.
Feltűnően szófogadó és aranyos voltam
aznap. Még a foncsikom fésülésekor se visítottam, hogy „húz”. Leírhatatlan izgalommal vártam az estét, s önfeledten készültem
a nagy meglepetésre. Ki emlékezett már arra
a pár héttel ezelőtti „hű de nagy felfedezésre”! Én aligha!
…. De valaki igen! Felejthetetlen lett ez
a nap, mely olyan mély nyomott hagyott
bennem, amit még ennyi év után is úgy élek
meg, mintha ma történt volna.
A hócipőmet az előszobában hagytam, s
a hidegtől és az izgatottságtól kipirult arccal
léptem be a rádiós szobába. Ez a szoba nyílt
az előszobából, itt tessékeltük hellyel a vendéget, s ide terítettünk közös étkezéseink alkalmával is. Rádiós szobának hívtam, mert
a sarokban egy polcon ott volt egy rádió,
mely nagyapának az újság után a legfontosabb hírforrást jelentette.
A falnál állt egy fekete pianínó, billentyűzete fölött egy faragott Beethoven fej.
Nagyapa gyakran ült le a zongorához, s
ilyenkor a térdére ültetett, és úgy játszott.
Emlékszem, hihetetlen gyorsasággal futottak
ujjai a billentyűkön, s inai megfeszültek,
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amikor egy-egy szélesebb akkordot fogott át.
Ebben a szobában mindennapos volt a melegség, de nemcsak a duruzsoló kályha miatt. Bárki hozzánk tévedt, nagymama dugi „darált kekszével” azonnal megkínálta őt. Ez
volt a nappali, itt zajlott minden fontos esemény az életünkben… Kivéve a karácsonyt.
A karácsonyfa a belső szobában állt mindig, s kötelező módon a plafonig ért. Ez még anyu kívánsága volt, s nagyapa a
legszűkösebb időkben is beszerezte neki az „égig érő fát”.
Itt volt a szenteste. Úgy 6 óra lehetett, amikor beléptem a
rádiós szobába. Mindenki ott volt már, de meglepett a síri
csend. Az egész család – még Kató néni is - falfehéren, szinte megkövülten állt, és minden szem rám szegeződött.
Na, megjött már a Jézuska? – kérdeztem izgatottan.
Igen, - hangzott a válasz valakitől, de halkan, szomorúan,
vontatottan, mintha nagyon távolról érkezett volna a hang.
Akkor miért nincs nyitva a belső szoba? – néztem rájuk
megszeppenve.
Mert… a Jézuska ide, a rádiós szobába jött. – hallottam talán anyutól, s szememmel pásztázni kezdtem hirtelen mindent.
Először nem fedeztem fel semmi különöset, mígnem a zongorán tekintetem megakadt egy cserépbe szúrt seprőnyélen.
Oldalából pár fadarab ágazott szét, s arról csüngtek a fa díszei: almacsutka, üres dióhéj, újságpapírba csomagolt kövek.
A látvány ijesztő volt. Percekig döbbenten álltam, tágra
nyílt szemekkel, s csak meredtem erre a torz szüleményre…
Remegés fogott el, s a szájam sírásra görbült, majd keserves
zokogásban törtem ki.
Nem gondoltam komolyan – csuklottam a sírástól -, hogy
nem a Jézuska hozza! Nem gondoltam komolyan! – ismételtem dadogva, de ekkor már nagyapa ölelésének szorítását
éreztem. Szorítottam én is a nyakát, s nem akartam elengedni. Nem szólt ő egy szót sem, de szeretetteljes ölelése beszédesebb volt mindennél.
Még mindig remegtem, amikor csengőszó törte meg a
csendet a belső szobából. Az ajtó kinyílt, és előttem egy plafonig érő karácsonyfa pompázott teljes díszében. Az égő
gyertyák, a színes gömbök, a csillagszórók szikrái a mennyországot varázsolták elém. S a fa alatt ott volt az a rózsaszínű babaszoba, amiről mindig is álmodoztam…
Percekig álltam meghatottan az óriási fa előtt, és néztem,
néztem a csodát, majd halkan csak annyit súgtam anyuhoz
bújva:
Tudtam, hogy Ő hozza!
b.m.
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Hírek, közérdekű információk
Ünnepi szentmiserend
December 24. December 25. December 26.

hétfő
Kazincbarcika
Szent Család
Kazincbarcika
Szent Teréz
Bánhorváti
Berente
Dédestapolcsány
Sajógalgóc
Sajókaza

24

00

kedd
00

9 ; 10

szerda
30

10

30

December 30.
December 31. Január 1.
Szent Család ünnepe Évvégi hálaadás
Újév

vasárnap
9 00 ; 10 30
+ ünnepi családáldás

hétfő
18

00

kedd
00

9 ; 10 30

---

18 00

18 00

18 00

---

18 00

24 00
24 00
2200
2000
2200

10 00
15 00
1130
1130
8 30

10 00
15 00
1130
1130
8 30

10 00
15 00
1130
1130
8 30

1700
1500
15 00
1700
1600

10 00
15 00
1130
1130
8 30

Az adventi időszakban minden szerdán este 18 órától előadássorozatot szervezünk a Szent
Család-templomban „Karácsonyra készülés a Hit évében a hit témájával.”
- december 5:
- december 12:
- december 19:

A betlehemi mágusok – a hit keresői
A betlehemi pásztorok – a hit dicsőítői
Szűz Mária – a hit bölcsője, és Szent József – a hit őre

„Muzsikáló templomok” címmel koncertsorozatot szervez az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Kazincbarcikán.
• december 2 – Sajókazinci református
templom: Claxofon Kvartett
• december 8 – Görög katolikus templom:
Barcika Consort Régizene Együttes
• december 16 – Felsőbarcikai református
templom: Recita Trió (blockflöte, gitár,
csemballó)
• december 22 – Szent Család-templom:
Szabó Balázs orgonaművész
A karitászcsoport jótékonysági karácsonyi
vásárt tartott 2012. december 7-én a volt
Pont moziban. A befolyt adományokból a rászorulóknak ajándékcsomagok készültek.
December 21-én ételosztást szervez a Ka-

ritász a Hajléktalan Szállón.
December 24-én 19 órakor veszi kezdetét
az „Egyházak karácsonya” felvonulás,
melyre szeretettel várjuk városunk valamennyi lakóját.
December 25-én a 9 órás szentmise után
kerül megrendezésre a Betlehemes játék a
Szent Család-templomban.
December 30-án a 9 és a 10:30-kor kezdődő ünnepi szentmise után családáldás lesz
a Szent Család oltárkép előtt.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
adójuk 1%-át ajánlották fel a Hittantanulók
Avilai Szent Teréz Alapítványnak, melynek
összege: 155.712 Ft. Az adományt a szalézi nyári napközi szervezésére fordítjuk.

Az újság illusztrációit Hegedűs János grafikus készítette.

A Harangszó minden kedves olvasójának Istentől áldott szent karácsonyt,
és kegyelmekben gazdag, boldog újesztendőt kíván a szerkesztők nevében
Czakóné Bulla Magdolna.
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Hírek, közérdekű információk

A Harangszó újság támogatására felajánlott adományok
2012. március 11-től 2012. október 15-ig.
Ssz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Név
Krappai Ferencné
Lehota Mihályné
Dr. Kúti István
Ladó Lászlóné
Ludvig Oszkárné
Kocsis Ferenc
Veres Albert
id. Hegedűs János
Hegedűs János
Nemoda Tiborné
Smolnicki István
Pécsi Dénesné
Kiss Margit
Nagy Jánosné
Kálmán Józsefné
Tóth Miklósné
Tóth Ferencné
Kerekes Dezsőné

Helység
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Salgótarján
Budapest
Besenyőtelek
Tornaszentandrás
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Jászárokszállás
Kazincbarcika
Mezőszemere
Pécel
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Csokvaomány
Kazincbarcika
Bánréve

Összeg
1 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
500 Ft
5 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft
400 Ft
600 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft

Ssz
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Név
Haraszti Viola
Vitális Istvánné
Császár Mátyásné
Pogonyi Lászlóné
Pincés Gréta
Szűcs Lajosné
özv. Kovács Lászlóné
Pogonyi Istvánné
Sándor Lászlóné
Nagy Jánosné
Tóth Sándorné
Bakaja Tibor
Dr. Dósa Ágnes
Pál Ferencné
Dr. Csutor Ágnes
Turai Jánosné
Szomolya Péter
Dr. Hódy Imre

Helység
Kazincbarcika
Borsodbóta
Ormosbánya
Sajógalgóc
Kazincbarcika
Hejce
Felsőtelekes
Ragály
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Kazincbarcika
Bánhorváti
Miskolc
Putnok

Összeg
2 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft
3 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
2 000 Ft
600 Ft
400 Ft
1 000 Ft
5 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft
1 500 Ft
5 000 Ft

Hálásan köszönjük a felajánlott segítséget!

Egyházközségünk anyagi gyarapodása 2012-ben
• Márciusban elkészült a Szent Család-templom kórusa melletti terem parkettázása.
• Húsvétra új oltárterítőket kapott a templom.
• Júniustól használatba vettük a szentmiséken a Rózsafüzér-társulat adományából
beszerzett vetítőrendszert.
• Októberben megtörtént a Szent Család-templom nyílászáróinak festése és állagmegóvása. Sajnos, anyagi okok miatt a munkálatok 1/3-a készülhetett csak el.
• Egyházközségünk a várostól elismerő oklevélben részesült a Szent Család-templom
keresztúti kiskert, valamint a bejárat előtti virágágyások rendben tartása miatt.
Köszönet a szorgos kezek tulajdonosainak!

Harangszó
időszaki lap

Nyilvántartási szám: 69.869/96 Kiadó: Római Katolikus Egyházközség Kazincbarcika
Felelős kiadó: Vitális Gábor SDB plébános
Szerkesztő: Czakóné Bulla Magdolna E-mail: cebeem@freemail.hu
Szerkesztőség címe: 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 35. Telefon: 48/512-396
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Rózsa út 12., Telefon: 48/782-568
E-mail: harangszo@vipmail.hu Web:kazincbarcikai-plebania.emecclesia.hu
Készült a Szalézi Kft. kazincbarcikai nyomdájában, 800 példányban
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