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Pünkösd ünnepe kiemelt helyet foglal
el közösségünk életében. Bár templomunk
búcsúünnepét minden esztendő november
20-ához közel eső vasárnapon ünnepeljük (a
templom felszentelésének ünnepe), Pünkösd
a templom titulusának (névadó nap) ünnepe.
Mindannyian jól tudjuk, hogy templomunk
építését Merk Mihály atya kezdte el. Nyilván
elévülhetetlen
szerepe
volt
annak megválasztásában, hogy
ki legyen e templom és közösség
legfőbb oltalmazója.
A Szentlelket választotta!
Május 28-án közösségünkben
már
ünnepeltük
a
Szentlelket.
36
ﬁatal
bérmálkozott. A keresztény
nagykorúság szentségén keresztül a felnőtt keresztény
közösségbe kérték felvételüket.
Püspök úr homíliájában arra
buzdította őket, hogy vállaljanak
feladatokat
a
közösségben.
Ugyanakkor a közösséget, s benne
a felnőtteket arra kérte, hogy
legyenek bizalommal az ifjak
iránt, bízzanak rájuk feladatokat.
Mindez egybecseng azzal a gondolattal, melyet
írásom mottójául választottam a Pünkösd
vasárnapi szentleckéből: a Lélek ajándékait
mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Szent
Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében az
Egyházról ír. Egy gyönyörű hasonlatot alkalmaz,
amely szerint az Egyház olyan, mint az emberi
test. Sok tagja van, s ezek természetükből adódóan
különböznek is egymástól. Viszont mindegyik
kivétel nélkül a testért van. Az egészséges test
feltételezi, hogy minden testrész ép és egészséges
legyen. Szükség van mindegyikre. Szükségük
van egymásra. E levél folytatásában Pál apostol

pj , gy haszná
lj o
szól a lelki adományok sokféleségéről. A lelki
adományok különfélék, de a Lélek ugyanaz.
Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben
mindent véghezvisz, ugyanaz.
S itt érdemes egy kicsit megállni. Aki
e sorokat olvasod majd, ne feledd, ehhez a
közösséghez tartozol. Plébániai közösségünkhöz.
Elsőként világos maga a kérdés: Mit jelent
számomra ez a hely? Valóban
idetartozónak érzem-e magam?
Aztán pedig világosan kell
látnom azokat az értékeket,
lelki adományokat, amelyek
sajátjaim. A Lélek adományait
mindenki azért kapja, hogy
használjon vele! Nemcsak
mások lesznek szegényebbek,
de saját magamat szűkítem
be, ha nem használom sajátos
képességeimet. Ha egyszer
ráérzek ennek az igazságnak
igazi tartalmára, akkor már nem
fogok félni magamtól! Az első
Pünkösd nagy ajándéka éppen
ebben állt: már nem féltek.
Pedig korábban bezárkóztak
félelmükben.
Az értékes dolgoknak ára van, ki kell
érdemelni – szoktuk mondani. Hogy ebben a
közösségben a Lélek értékes eszköze lehess, hogy
magad értékeit felismerd, s kincseid másokkal is
megoszthasd, annak ára van, ki kell érdemelni.
Dolgozz érte! S közben sohase feledd: „A
Lélek adományait mindenki azért kapja, hogy
használjon vele!” Áldott Pünkösdöt, a Lélek
bőséges kegyelmi áradását kívánom minden
velünk ünnepelő Testvérnek!
mtibor

özeledik a Pünkösd ünnepe, amikor az írás ígéretei mind
beteljesültek. Már eltelt 40 nap, de a nagyon szép húsvéti
ünnepeket nem feledhetjük, és azt is tudnunk kell, hogy az ünnep
A
fényét kinek köszönhetjük, aki nem csak vezető, de főszereplő
volt mindvégig. Az atya munkájának nagyságát csak az tudja
igazán felfogni, aki életében egy-egy ünnep megrendezésének
vagy vezetésének volt a részese.
Kérjük a Mindenhatót, hogy Tibor atya teljes és jó
F
egészségnek örvendjen, kísérje Isten áldása egész életében.
O
Most pedig a Rózsafüzér Társulat főbb tevékenységeiről
N
szeretnék beszámolni:
T
Minden hónap első vasárnapján szentségimádásra
O
jövünk ide, a templomba, ahol nagyon szép imákkal és énekekkel
S
dicsőítjük Istent és az Oltáriszentségben jelen levő Szent Fiát.
S
Utána titokcsere következik. Részt veszünk karöltve a többi
Á
szentségi csoporttal minden olyan tevékenységben, ahol szükség
G
van ránk.
A
A rózsafüzér olyan megszentelt imádság, amely arra
ösztönöz, hogy kérjük Mária közbenjárását. A könny és a bánat
letörlője, elősegíti a gyógyulást, vigaszt nyújt testi-lelki nyomorban. Fiatalokon, időseken, élőkön és holtakon segíthetünk
általa. Ezért alakult a Rózsafüzér Társulat. Számunkra ez az égbe vezető út, melyet Máriával járunk végig. Nem fáradhatunk
bele abba, hogy az Üdvözlégyeket imádkozva Krisztus életének részeseivé válunk. Akit szeretünk, annál szívesen elidőzünk,
ahhoz szívesen visszatérünk. Szívesen visszatérünk Máriával Jézus életének egy-egy eseményéhez, amely erőt, bátorítást ad és
jobbá formál bennünket.
Boldogemlékű II. János Pál pápa apostoli levelében többek között ezt írta: „A rózsafüzér a hiteles életszentség útja,
melynek történetéről annyit tudnunk kell, hogy a domonkos-rendi szerzetesek révén a XIII. században terjedt el. Ekkor súlyos
eretnekségek gyengítették az Egyházat. Vegyük kézbe hittel Szűz Mária rózsafüzérét, amelyben felfedezhetjük Krisztus arcát
és a közös ima a családokat is közelebb hozza egymáshoz”, írja a pápa, aki ez eddig ismert örvendetes, fájdalmas és dicsőséges
titkokat még öttel, a világosság titkaival toldotta meg:
1) aki a Jordán vizében megkeresztelkedett
2) aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét
3) aki meghirdette Isten országát
4) aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
5) aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

RÓZSAFÜZÉR

A rózsafüzér szent kard. Nem üt sebet, inkább begyógyítja azt, nem olt ki életet, inkább feltámasztja a lelkeket a
bűn halálából. Vegyük kezünkbe ezt a szent kardot és harcoljunk vele a lelkekért, a szeretetért, a békéért. Kérjük Mennyei
Édesanyánkat, hogy ne feledkezzen meg rólunk (szegény magyarokról), segítsen ügyeinkben, gondjainkban és adjon békét
nekünk.
Minden imádság, amelyet Nagyasszonyunkkal járhatunk végig, eljuttat a célba, ahol Te vársz ránk, Urunk, Jézus.
Jurka Margit
„Hányan keresik még 60 év múltán is eltűnt hozzátartozóikat, akik távol hazájuktól, idegen földben,
jeltelen sírokban alusszák örök álmukat!”

Ima

(Ezt az imádságot 1945-ben, egy Olaszországban elesett amerikai katona zsebében találták.)
Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg Téged, most mégis szeretnék jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy Te
nem is létezel s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik.
Tegnap este egy gránáttölcsérből néztem fel a csillagos égboltra. Abból következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam
volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna arra, áprilist járattak velem.
Szeretném tudni, Istenem, hogy idenyújtanád-e nekem a kezed. Az érzésem azt súgja, hogy Te megértesz engem. Különös: ide kellett
jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök hogy ma Rád
találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája, de amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelt. Istenem, mennem
kell.
Szeretlek Téged, ezt meg akarom mondani Neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hátha ezen az éjszakán odaérkezem a Te
lakásodhoz…
Azelőtt nem voltam Hozzád nagyon barátságos, éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban? Íme, sírok, hullanak
a könnyeim! Most mennem kell, Istenem, a viszontlátásra! Különös: amióta rád találtam, nem félek attól, hogy Hozzád kell mennem.

A Lélek:
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eretem a lelkigyakorlatokat,
mert ezek csendes megállók az életem zajos,
A MINDEN
rohanó, sokszor feszültségekkel
teli sodrásában. Ilyenkor időt és helyet adok
a csendnek, a befelé fordulásnak,
a felfelé nézésnek, a kiengesztelődésnek
SÖTÉTSÉGEN
önmagammal, másokkal és Istennel. A
mostani szokondi lelkigyakorlaton sem volt
ÁTRAGYOGÓ
másképp; a lelkigyakorlatot az Afrikát
is megjárt, a Szentlélekről elnevezett rendbe
tartozó németországi missziós nővér,
Irene Luster-Haggeney tartotta.
FÉNY KÖVE…
A legelső részben választottunk
egy számunkra sokatmondó képet, aminek
kapcsán megosztottuk azt, ami bennünk volt, amit magunkkal hoztunk, és amit ettől a lelkigyakorlattól elvárunk. Aztán
különböző módszerekkel ízlelgettük az Izajás könyvéből való részt: „Ne félj, mert megváltottalak! Neveden szólítottalak,
az enyém vagy…. Mert drága vagy szememben, becses vagy, és én szeretlek téged.”; Iz 43,1-7 kapcsán a személyes
megszólítottságunkat. Sikerült Isten személyes üzenetét is meghallani és ennek az örömnek átadni magunkat. Nem csak
szóbeli imában adtunk hálát érte, hanem egész valónkkal –kifejező mozdulatokkal–, meditatív tánccal.
Ennek a megtapasztalt szeretetnek a fényében visszatekintettünk életutunkra, hogy hol és mikor ismertem fel
az Istennel való találkozást. Ezt kiscsoportban is megosztottuk egymással. És, hogy ennek kézzelfogható, maradandó
emléke is legyen, választottunk egy követ, aminek mi magunk adtunk nevet. Az enyém a minden sötétségen átragyogó
fény köve nevet kapta, annak jeleként, hogy Isten gondviselő kegyelme minden sötétségen átsegített engem. S habár
odakinn zuhogott az eső, jó volt azt is tudatosítani, hogy ahol mindig süt a nap, ott sivatag van.
Ha nyitott szemmel és szívvel járunk, a természet is segít imádkozni, mert ha Máté evangéliumában (Mt 6,25-34)
Jézus az ég madarait és a mezők liliomait állítja elénk, nehéz lenne tőlük példát venni, ha sohasem ﬁgyelnénk meg őket.
Loyolai Szent Ignácnak volt az életszemlélete: „mindenben Istent keresni és megtalálni”.
Az Evangélium örömhírét csak akkor tudjuk továbbadni, sugározni, ha ez számunkra megtapasztalt, megélt
valóság. Az apostolok is ezt tették: „Hisz lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk!” (Ap Csel
4,20) Így lesz ez az üzenet ma is élő valóság.
Engem mindig őszinte örömmel tölt el és hálát adok érte, ha ezeket a nyomokat –nevezhetném a hétköznap is
kiáradó Szentlélek nyomainak– másokban felfedezem. Legyen ez a hatodik gyermekét is vállaló, orvos-édesanya, aki
az én szememben az életet hirdeti, vagy az a diákokból álló kórus, aki a kitelepült és elvándorolt svábok schönenbergi
búcsúján énekével szolgált, lelkesedésével, életörömével sugárzott, és azt a visszajelzést kapta, hogy milyen jó, hogy
ezeknek a ﬁataloknak „normális” képük van. De sok olyannal is találkoztam, akiket a hit, az Isten-élmény változtatott
meg láthatóan, és vezet a kiteljesedés felé. És az ilyen ember nem csak magának él. Csodálatot és megbecsülést érdemel
az a ﬁatal anya is, akinek bár bal karja könyöktől lefelé születése óta hiányzik, mégsem magát sajnáltatva éli életét,
hanem három kis gyermekét neveli.
Érdekes lenne feltenni a kérdést, az én életemen hogy ragyog át a kiáradt Szentlélek?
Mindannyiunknak kívánom, hogy a minden sötétségen átragyogó fénynek ne csak köve legyen, hanem sok élő
tanúja is!!!
Simai Éva

Már régebben feltűnt nekem, milyen csodálatos az Egyház tanítása, mennyire átgondolt a krisztusi üzenet. Ennek
egyik mozzanata a következő nagyon fontos tan: a kegyelmet nem lehet kieszközölni, kiesdeni, kiimádkozni. Isten mindig
annak adja, akinek akarja, amikor és amennyit jónak lát belőle. Ezt nevezzük ingyen kegyelemnek. Ehhez azonban az is
hozzátartozik, hogy MINDEN a kegyelem műve. Ha én bűnös vagyok, de megtérek, bűnbánatot tartok, elmegyek gyónni
és kiengesztelődök Istennel: a kegyelem műve. Ha cikket írok a plébániai értesítőbe, és jó ötletem támad: a kegyelem műve.
Ha az utcán járva egy koldust pillantok meg, megsajnálom és alamizsnát adok neki: a kegyelem műve. Minden jó, minden
krisztusi tett, minden erkölcsös gondolat, minden keresztény élet a Szentlélekből fakad. Nem a magunk erejéből, nem mert
„én ügyes vagyok”, nem mert „szerencsém volt”, nem mert „csak”, hanem mert „a Lélek ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását,
de nem tudod, hogy honnan jön vagy hová megy”. Nem szabad elfelejtenünk ezt a tanítást, mert sokszor meríthetünk
belőle erőt és sokszor terelhetjük helyes irányba tévelygő gondolatainkat. Önteltség? Nem lehet, mert nem az én érdemem,
amit elértem. Nagyképűség? Hiszen a kegyelem műve, amire nagyképű akarok lenni, nem az én „nagy képemé”… Elszalad
velem a ló? Nem szalad, nem szabad neki, mert sikeres emberek nincsenek. A Szentlélek igen, ő sikeres, ő viszi végbe ezt a
sok csodát itt bennünk és körülöttünk, s az ő érdeme az én „sikerem”. Szóval a lovakat nyugodtan hagyjuk az istállóban, és
gondoljunk arra, akinek köszönhetjük a „sikert”.
Azt hiszem, ez lehetne keresztény életünk egyik alapköve. Ez a gondolat megtart a mindennapokban, és állandóan
arra ﬁgyelmeztet, hogy az Istené a hála és a dicsőség, nem az emberé. Nem tudom, megﬁgyeltétek-e, amikor azt mondjuk,
„hála Istennek”, mire/kire gondolunk? Istenre? Vagy csak ez a „Hű, de jó!”, a „Hurrá!”, a „Szerencsére…” megfelelője...?
Pedig ez a szólás azokból az időkből maradt ránk, amikor az emberek sokkal inkább Istennel éltek, mint ma. Mert valóban
övé a hála és a dicsőség.
„Hálát adjatok az Úrnak, mert jó,
mivel irgalma örökkévaló!
Az Úrnak műve ez,
csodálatos a mi szemeink előtt.”
Aranyosi-Vitéz Gellért
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A Lélek:

A SZENTLÉLEK ÜNNEPE

PÜNKÖSD

Olyan ritkán emlegetjük a Szentlelket, pedig
ő is fontos szerepet játszik a mi életünkben.
Tudjátok, ki jut mindig eszembe, ha a
Szentlélekről hallok… Kedves Merk atya… Annyira
szerette a Szentlelket, annyit mesélt róla, hogy a végén
mi is megszerettük, imádkoztunk hozzá, kértük a
segítségét, bíztunk benne, és nem
hiába, hiszen itt ez a templom , az én
… a mi templomunk… És nem hiába
kapta ezt a nevet: „SZENTLÉLEK
TEMPLOM”.
Ma már ritkán gondolok a Szentlélekre,
ritkán fohászkodom hozzá, és
most hogy közeledik az ünnepe,
elszomorodom, mert eszembe jut,
hogy mennyire szerettem őt valaha…
Hová lett az a buzgó, tűzzel teli kis
leányka, aki minden egyes nap várta,
mit fog művelni vele a Szentlélek…
Igen, hisz ő add nekünk tüzet,
lelkesedést, hogy hinni tudjunk, bízni tudjunk… és ha
őt elfelejtjük, ha megfeledkezünk róla, akkor a tűz is
lassan kialszik belőlünk, és egyszer csak észre vesszük,
hogy milyen közömbösek vagyunk mindenhez.
Sokszor lusta vagyok felkelni a reggeli mise kedvéért,
mert hát az ágy kényelmesebb… vagy az énekpróba
helyett inkább más elfoglaltságot keresek, mert már
nem izgat, hogy hogyan is megy vasárnap a mise.
Pénteken elnézem, ahogy az asszonyok takarítanak,

de ahhoz már nincs elég tűz bennem, hogy én is egy
rongyot a kezembe vegyek, inkább megmagyarázom
magamnak, hogy most éppen miért nem érek rá… és
így sorolhatnám tovább.
Én be merem vallani magamnak, hogy sokat
változtam, sokat csappant bennem a Szentlélek tüze,
jó volna újból egy kicsit fellobbantani…
talán én is tehetek érte valamit... talán
imádkoznom kéne a Szentlélekhez,
hogy segítsen nekem… és persze Merk
atyához is , hogy az ő tanítása adjon erőt
ahhoz, hogy a Szentlelket továbbra is
szeressem, tiszteljem, és fontos szerepet
játsszon életemben..
Kérlek, Szentlélek, segíts nekem
legyőznöm a közömbösséget, adj erőt,
tüzet, lelkesedést mindennapjaimban,
hogy ezáltal tudjam boldogabbá
tenni körülöttem élő embertársaimat,
családtagjaimat. Ámen.
És te, kedves olvasó? Te hiszel a Szentlélek
erejében? Hiszed, hogy a Szentlélek meg tud
változtatni, fel tud rázni szürke hétköznapjaidból?
Ne várd meg, míg a Szentlélek tüze teljesen kiég
belőled! Imádkozz, kérd segítségét, s meglátod,
csodát művel veled… Bízz benne!!!
Egy Szentlelket szerető hívő…

“Hatalmas tenyeredben tartasz s jóságosan viseled gondomat...”
Mi is a gyermeknap? Amikor mindent megengednek a
kicsiknek? Amikor közös fagyizásra megy a család? Ne
csak gyereknapon „vegyük észre” a körülöttünk lévő
gyermekeket ...

A Lélek:

„és ijesztő volt odalentről,
hogy olyan nagyok a nagyok,
Hogy minden tudnak és erősek,
S én kicsi és gyöngye vagyok ...”
Csuka Timi
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GYERMEKNAP

Gyermekeink, jövőnk és reményeink — szokták
mondani a felnőttek, a büszke szülők,
amikor féltve őrzik tekintetükkel
játszadozó gyermekeiket. Június 1-e
a gyermekek napja, amikor számukra
mindent szabad. Amikor a rohanó
szülők rájönnek, hogy felelősséggel
tartoznak nemcsak magukért, hanem
gyermekeikért is, és talán az a nap,
amikor eszükbe jut, hogy ők is még
gyermekek.
„Engedjétek hozzám a gyermekeket”
hangzott el, a fáradtság ellenére is.
Napjainkban néha azonban sajnos
ezek a szavak csendbe burkolóznak,
hiszen felgyorsult világunkban nem
mindig jut időnk megsimogatni kócos fejüket s
megkérdezni, hogy mi lehet a lelkük mélyén, vagy
csak egyszerűen leülni velük játszani.
A számítógépek világában a gyermekek lassan
már azt sem tudják, mi az a bújócska vagy más
szabadtéri játék. Századunk felgyorsultságának és
nemtörődömségének szerintem pont a gyermek, „a

jövőnk” látja kárát. Hiszen egyszerűbb megvenni a
számítógépet, mintsem elmenni egy közös sétára
vagy játszótérre ...
A gyermekpszichológusok szoktak azzal a
problémával foglalkozni, hogy mit érez a gyermek,
amikor a szülei úgy döntenek, nem élnek tovább
együtt, vagy egyszerűen mért szokták a
ﬁgyelmet magukra vonni? Nemrégiben
részt vettem Nagyváradon a Limes
határmenti könyvfesztiválon, ahol
a különböző könyvek bemutatója
mellett volt alkalmam Ranschburg
Jenő gyermekpszichológus előadását
is meghallgatni. Igaz, nem vagyok
szülő, de ha eddig nem tettük, akkor
próbáljunk meg hallgatni a mondatra:
„Engedjétek hozzám a gyermekeket!”
és ne csak ezen a napon „fagyizzunk”
velük. Ha néha nem is értjük meg
őket, akkor próbáljuk az ő szemükkel
szemlélni a világot és akkor talán
eszünkbe jutnak Szabó Lőrinc szavai is, miszerint:

i gondolta volna évekkel ezelőtt (Mihály atya
bizonnyal igen), hogy a mi Kolping-családunk
ilyen híres lesz. Igaz nem világhírű, de néhány német
és osztrák Kolping-családdal évente rendszeresen
találkozunk, hol itthon, hol náluk. Az idén a limburgi
egyházmegyében részt vettünk az ottani Kolpingcsaládok évi konferenciáján. Reni erről részletesen be is
számolt. Április végén ők is meglátogattak bennünket.
A nagyváradi találkozó után Szatmárra is eljöttek.
Egyesek közülük már jártak itt, személyesen is ismertek
bennünket. Mások most voltak először, de biztos nem
utoljára. Késő éjszakáig beszélgettünk. Elmondtuk
gondjainkat, bajainkat és örömeinket. Vidáman utaztak
tovább Tibor atyával Brassóba, ahol „Kolping - cselekvő
és képző közösség” mottóval tartotta Romániai
Kolping Szövetség az éves országos közgyűlését. Ezen
alkalommal került sor annak a Kolping Centrumnak a
felszentelési ünnepségére, amelyben a Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Szakképző Központ is található.
(Figyelem, akit ez a képzés érdekel, jelentkezzen!)
Ugyanakkor meghirdették „A legérdekesebb Kolpingzászló” versenyt, de erre mi nem neveztünk be.
Amennyiben nyerünk, a jutalom (200-500 Euró) de jó
lett volna! Nem sokáig búsultunk emiatt, mert május 2528. között a bécsi Kolping Családból egy tíztagú csoport
látogatott el hozzánk. Gazdag programkínálatunk volt.
Annyira zsúfolt volt, hogy a városnapi rendezvényekre el
sem jutottak. Péntek reggel indultak: Szatmárnémeti–
Sárköz–Avasfelsőfalu–Szaplonca–Máramarosziget–

Visó útvonalon. Szombat reggel volt az indulás
vissza, Máramarossziget–Nagybánya–Szatmárnémeti
érintésével. A csütörtöki ifi-mise nagy hatással volt
rájuk. Ők ennyi fiatalt nem szoktak misén látni. De
ha mindenki eljött volna, milyen lett volna a kifejtett
hatás? A vasárnap reggeli mise kedvéért maradtak
még egy napot. Jól érezték magukat. Velük volt Alfréd
atya, aki kezdettől fogva, azaz 15 éve dédelgeti Kolpingcsaládunkat és a Nemzetközi Kolping Szövetség
prézese, Axel Werner atya. Axel Wernernek a péntek
esti szentmise után volt egy érdekes megjegyzése
látván a bérmálásra készülő fiataljainkat: úgy látta,
sokan olyanok, mint a német fiatalok, fásultak és
érdektelenek. Mert nagyon sok külföldi vendég
fiatalos lendületet, életet látni jön közénk. Talán mi is
elfásultunk, elfáradtunk, „elszámítógépiesedtünk”?
A bécsi vendégektől elbúcsúztunk, de sok időnk nem
marad merengésre, ugyanis június hatodikán az alhorni
Kolping Család néhány tagja lesz a vendégünk.
Választ kell adnunk továbbá a mühldorfi Kolping
családnak, hogy elfogadjuk-e vagy sem a szeptemberre
szóló meghívásukat. Kolping Családtagok, itt az alkalom,
hogy megismerkedjetek e testvér-közösség életével!
Maskulik Tünde

*A prézes szó latin eredetű, és elnököt jelent. A Kolping-egyesületeknek
mindig van egy világi és egy egyházi elnöke. Ez utóbbi a prézes, hiszen
Kolping atya elgondolása szerint a Kolping-egyesületet mindig egy papnak
kell vezetnie, ez így van a Nemzetközi Kolping Szövetség és az országos
szervezetek esetében is.
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mennyire bíznak abban, hogy az ő segítségükkel még
több eredményt érhetünk el. Legfőbb céljuk: mozgósítani
a Kolping-mozgalomban a fiatalokat. Úgy látják, hogy az
ifjúság erős oszlop lehetne a kolpingi eszme továbbvitelére
és a mozgalom fellendítésére. Ennek érdekében szeretnének
segítséget, tapasztalatokat és támogatásukat nyújtani a
szatmári és nagyváradi egyházmegyék Kolping-családjainak.
Bíztattak, hogy ne adjuk fel munkánkat, és kapcsoljuk be
tevékenységünkbe erőteljesebben a fiatalokat is.
Ha most valaki megkérdezne, mit látok másképp,
mint eddig, a válaszom: kellemes lelki élmény látni és
tapasztalni, hogy míg Németországban nevetséges a fiatalok
szemében, aki vallásos életet él, ráadásul szabadidejében
még a közösségen belül létező Kolping-családban is
segédkezik, ezzel szemben nálunk léteznek olyan fiatalok is,
akiknek szükségük van Istenre, az imára és egy közösségre.
Az egyik legidősebb résztvevő, Josef Fuhrmann,
aki nemrég járt először nálunk, azt mondta: szerencsések
vagyunk, hogy nálunk vannak tiszta szívű lányok és fiúk, akik
vasárnapról vasárnapra eljönnek a templomba imádkozni,
hálát adni, kérni, de legfőbbképpen szentáldozáshoz járulni.
Ők ezt csak álmodják és remélik, hogy majd egyszer az ő
fiataljaik szívében is felgyullad a lelkesedés és a HIT.
Nem vagyunk mi sem tökéletesek, de kezünkben
van egy kincs, vannak fiataljaink és van lehetőségünk, most
már a limburgi testvéreink segítségével együtt dolgozni és
ezáltal jobbakká válni.

mmár két hónap eltelt a frankfurti utazásunk óta.
Eddig még nem volt alkalmunk beszámolni közösségünk
tagjainak az ottlétünk céljáról és az ott szerzett
tapasztalatainkról.
Március 31. és április 4. között megrendezésre
került a limburgi egyházmegye Kolping-családjainak évi
konferenciájára. Erre a gyűlésre meghívást kaptunk mi is, a
Szentlélek Plébánián működő Szt. Sebestyén Kolping Család,
amit Tibor atya, Noémi és én képviseltünk. A meghívottak
közt jelen voltak a nagyváradi egyházmegyében működő
vagy éppen alakuló Kolping-családok képviselői is.
E látogatás és meghívás konkrét célja az volt, hogy
alaposabban megismerjük egymást, az itt és a limburgi
egyházmegyében működő Kolping-családok terveit, évi
beszámolóit, álmait, és a még nem létező központok
kialakításának lehetőségeit.
Nagy izgalommal vártuk a konferenciát, ahol
mi is bemutathattuk röviden a Szt. Sebestyén Kolping
Családot: beszámoltunk eddigi munkánkról, mindennapos
tevékenységeinkről, további álmainkról.
Az együtt eltöltött 4 nap során Frankfurt
csodálatos épületei mellett bemutatták az ott működő
Kolping Hotel vezetőségét, betekintést nyerhettünk a
fiatal, más nemzetiségű, nehéz családi háttérrel rendelkező
alkalmazottak képzési programjába is. Volt szerencsénk
megismerni a limburgi egyházmegye Kolping-családjait, a
strüthi emberek vendégszeretetét, és ha már arra jártunk,
a sokak által ismert Tempfli Imre atyát is meglátogattuk.
Kellemes érzés volt látni és tapasztalni, hogy

Rist Reni
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A Szent István
és a Szent László szobor
története
1936-ban Ardelean Octavian ült Szatmár megye főispáni székében.
Ardelean Octaviant valamikor Erdélyi Ottónak hívták és a magyar állam
ösztöndíján Budapesten végezte egyetemi tanulmányait. Az ő ötlete volt,
hogy dr. Lucaciu Vasile-nak, a memorandum-per fővádlottjának szobrot kell
emelni Szatmárnémetiben. Erre az anyagi alapot a város lakosaival adatta
össze: útleveleket, engedélyeket, rendőrségi igazolásokat csak a szoborra adott
adományok után lehetett megkapni. A magyarság egyik legnagyobb ellenségének
a magyarok pénzén így emeltek szobrot.
Az Ardelean vezette hatalom több írásos utasítást küldött a római katolikus
egyház vezetőinek, hogy tüntessék el a székesegyház főbejárata két oldalán lévő
Szent István illetve Szent László szobrot, mert az méltatlan lenne, hogy Vasile Lucaciuval ugyanazon a téren
legyen. A magyar Szent Koronát kitiltották a templomból, a magyar címert átfestették a mennyezeti képen, de a
két szent szobrát nem volt hajlandó eltávolítani az egyházi vezetés.
1936. szeptember 24-én 23–24 óra között kialudtak a főtéri lámpák. A főtérre vezető utakat egyenruhás
és polgári ruhába öltöztetett rendőrök állták el, akik a járókelőket visszaparancsolták.
A villamos művek felől munkások serege közeledett, átugrották a székesegyház vaskerítését és az éj leple
alatt hozzáláttak vandál munkájukhoz. A szoboralakok nyakába kötelet dobtak, lehúzták őket fülkéjükből és
kalapácsokkal összetörték. Távozás után egy cédulát hagytak maguk után: „Viszontlátásra a másvilágon”
Hajnalban zokogó tömeg gyűlt össze a székesegyház előtt. A hatóság emberei összeszedték a romokat, a
fülkéket kimeszelték.
Fiedler István szatmár-nagyváradi püspök erélyesen tiltakozott és kérte a bűnösök előállítását. Alighanem
a „tragikus hősként keményen helytálló lelkipásztor-püspök”-nek a román hatalom által történt lemondatásában
ez a harca is a rovásán lehetett. A hatóság azt válaszolta neki, hogy a bűnösök már mind börtönben vannak.
Ez után minden héten friss virág került a szobrok üres fülkéjébe. A főtéren pedig hamarosan felállították
Vasile Lucaciu szobrát.
1940 szeptemberében Molnár Mihály gyógyszerész gyűjtés szervezését indítja el a Szent István és a Szent
László szobor elkészítésére. A szobor felállítására indított gyűjtésben az első adományozó maga Molnár Mihály
gyógyszerész volt, aki szobronként 100-100 pengőt adományozott.
A székesegyház szoborbizottságot alakított, azzal a megbízatással, hogy szervezze meg és bonyolítsa le
a gyűjtési tevékenységet és a szobrok felszentelését. A bizottság, élén Ilosvay Lajos apátkanonokkal, pályázatot
hirdetett a szobrok elkészítésére.
Az első minták megszemlélése után úgy döntött a szoborbizottság, hogy elfogadja Turáni Kovács Imre
Szent István szobrát. A szobor bal kezével a pápai bullát öleli magához, jobbjával a kereszt-markolatú kardot
emeli magasra.
A bizottság megfelelő Szent László szobor híján fenntartotta a pályázatot. Felhívták a ﬁgyelmet arra, hogy
olyan szobrot készítsenek, amely a szent magyar király vitézségét is kidomborítja. Itt aztán elakadt a szobrok
visszaállításának ügye.
1941. szeptemberében Pakocs Károly apostoli kormányzói helynök letette az esküt és átvette hivatalát.
Pakocs Károly új tisztségbe helyezésével felgyorsultak a szobor elkészülésének folyamatai is.
Az események felgyorsítása céljából Pakocs maga utazott Budapestre,
hogy felkérje a már elfogadott Szent István szobor alkotóját, Turáni Kovács Imre
szobrászművészt, hogy Ő készítse el a Szent László szobrot is. A frissen készült
mintát a kormányzói helynök úr ott helyben megtekintette, néhány megjegyzést
tett és el is fogadta. Ezzel megtörtént a Szent László szobor megrendelése is.
A római katolikus püspökség, a Szent István Kör és a Székesegyház
plébánia együttműködésének eredményeképpen az utóbbi években minden
augusztus 20-án Szent Istvánról szóló történelemtudományi megemlékezésre,
szentmisére és városunk lakosainak széleskörű részvételével a Szent István
szobor megkoszorúzására kerül sor.
A Szent István és a Szent László szobor történetének ismeretében
minden bizonnyal még nagyobb tisztelettel megyünk el előttük, esetleg meg is
állunk rohanásaink közepette, és még többen fordulunk hozzájuk segítségkérő
imáinkkal.
Csirák Csaba
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Akiken átragyog az Isten
Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én. Atyja jegyző és alkimista
volt. Édesanyja meghalt, amikor a gyermek öt éves volt.
Fülöpöt már gyermekként is mindenki nagyon szerette. Beceneve „Pippo
buono” volt, ami annyit tesz: „a jó Pippo”. Közvetlen volt, ötletes és lelkes;
rendkívül kedvelte a vidám népi tréfákat. Személyéből áradt az egyszerűség és a
tisztaság.
A ﬁrenzei domonkosrendi szerzetesek között már gyermekkorában
megtanulta, hogy az egyház reformja a papok és világiak lelki életének magjavításán
alapszik; hogy a Szentlélek ma is vezeti az egyházat, és sugallataira hallgatni kell;
hogy a Szentírás szavai fölött való elmélkedés vidámmá és elégedetté teszi az
embert.
Rómába kerülve egy kicsi cellában lakott, Krisztust követve teljes
szegénységben élt. Egy család gyermekeit nevelte az igen szerény szállásért
és ennivalóért cserébe. Fülöp tanulni kezdett, a római egyetem előadásait
hallgatta. Megismerkedett az „Isteni Szeretet Oratóriuma” nevű világiakból álló
közösséggel, akik a betegápolásban és a szegények felkarolásában jeleskedtek.
Fülöp is részt vett a munkájukba. Tőlük vette át később saját oratóriumának
(„imádkozó közösség”) jelmondatát: „Sola caritas – Csak a szeretet”.
Egy napon aztán minden könyvét eladta, a pénz elosztotta a szegények
között. Később azt mondta: „Sohasem tanultam sokat, mert el voltam foglalva
az imádsággal és egyéb lelki gyakorlatokkal”. Egy barátja viszont így vélekedett:
„Fülöp tudása ugyanolyan nagy, mint jámborsága”. Ettől kezdve Fülöp napjai
utcai apostolkodással teltek. Maga köré gyűjtötte a ﬁatalokat, gyónásaikat
meghallgatta és krisztusi életre nevelte őket olyannyira, hogy kis celláját
hamarosan kinőtték, új helyre kellett költözniük, ahol Fülöp folytatta a munkát:
tanította ifjait a Szentírásra, a szentek életére, együtt énekeltek és imádkoztak, körmeneteket tartottak, búcsúkra jártak.
Fülöp atya tevékenysége egyházi méltóságok támogatását is megnyerte: több előkelő főpap, bíboros látogatta a
templomot, ahol Fülöp atya és ifjai éltek, sőt, a pápa is segítette a munkát, anyagiakat (épületet) és bíztatást adva az egyre
növekvő műhöz. Lassan papok is nevelődtek az ifjakból, belőlük és a testvérek itt élő nagy csapatából alakult meg az „Oratórium
Kongregációja”, amely 1575. július 15-én pápai jóváhagyást kapott. Sokak szerint akkoriban Róma vallási életének központja
volt az oratoriánusok temploma, Fülöpöt pedig Róma második apostolának nevezték.
Fülöp atya misézés közben hosszú órákat elragadtatásban töltött. Egy alkalommal pünkösdkor a katakombákban
bensőséges imába mélyedve azt látta, hogy valami nagy fényesség, egy tűzgolyó közeledik feléje, és ajkait perzselve szívéig
hatol. A földre zuhant, és föl kellett tépnie a ruhát a mellén a tűz heve miatt. Közben ezt dadogta: „Hagyd abba, Uram, túl sok
ez!” Egész teste reszketett, és amikor kezét a szívére tette, ökölnyi dudorodást érzett, amely többé nem múlt el. Ettől kezdve a
legkisebb Istenre irányuló gondolat olyan szívdobogást váltott ki Fülöpben, hogy a körülötte lévők is hallották. Halála után
a mindenre kiterjedő orvosi vizsgálat jegyzőkönyvben rögzítette, hogy szíve erősen megnagyobbodott, fölötte két bordája
eltörött, s kifelé domborodott.
1595. május 25-én reggel még bemutatta a szentmisét ,,örömtől ujjongva és énekelve’’. Azt mondta: ,,Most meg kell
halnom.’’ Azután lefeküdt. ,,Nem félsz?’’ -- kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta fejét, és derűsen azt mondta: ,,Nem, nem
félek. Isten jó. Majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben.’’

NÉRI SZENT FÜLÖP
ÁLDOZÓPAP

1 Szívesen volt együtt pajkos ﬁatalokkal az utcán vagy kinn a szabadban. Gyakran egész csapat töltötte meg a szobáját.
Mivel játék közben hangoskodtak, ennyit mondott nevetve: ,,Ha nem követnek el bűnt, tőlem akár fát is hasogathatnak a
hátamon!”
1 Hogy csökkentse azt a nagy tiszteletet, amellyel hozzá közeledtek az emberek, s hogy magát megalázza, Fülöp
nem egyszer megjátszotta a csodabogarat, sőt egyenesen a bolondot. Nem ritkán megtörtént, hogy az emberek letérdeltek
előtte, és ruháját akarták megérinteni. Ilyenkor odasózott nekik, és heves szavak kíséretében elkergette őket. Ha asszonyok
fogták körül, vette a szemüvegét, és sorban mindnek az orrára rakta. Ismerősöknek és ismeretleneknek állába, hajába vagy
fülébe kapaszkodott. Időnként fordítva vette föl ruháját, máskor azt látták, hogy egy köteg bogáncsot tart a kezében, és megmegállva bolondos élvezettel szagolgatja. Nyilvános tereken táncolt, s bort ivott egy üvegből a házról házra járva kéregető Félix
kapucinus testvérrel. Arcának csak egyik feléről vétette le a szakállat és félig borotváltan ugrándozva, táncolva járt az emberek
közt.
1 Nem tartott az embereknek dorgáló beszédeket. Jobban szeretett vidám beszélgetést kezdeményezni az utcán
csavargó ifjakkal, a ﬁrenzei kereskedőkkel, az apró üzletek tulajdonosaival és a szegény művészekkel. Szellemesen és népies
szókimondással kezdte, hogy azután -- megnyílt szívük láttán -- hirtelen megkérdezze: „Mikor szedjük össze végre bátorságunkat,
hogy elkezdjünk valami jót tenni? Nem késlekedhetünk vele, mert a halál sem késlekedik!”
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„+M! Kedves Mares Gyike és Sándor!
Örömmel vettem jelentkezésteket. Kettőtöknek külön szoba áll rendelkezéstekre a plébánián: 1089 Bp. Bláthy O. u. 22.
előtte levő este és utána. (Hálózsákot ugyis hoztok:). Várom a visszajelzésteket. Szeretettel Vargha M. Péter pléb.”
Ezekkel az egyenes, határozott, s kedves szavakkal válaszolt a Budapest-Márianosztra gyalogos zarándoklatra való
jelentkezésünkre Vargha Péter atya, a zarándoklat főszervezője, úgy amúgy Budapest Tisztviselőtelep-i Magyarok
Nagyasszonya Plébánia vezetője. Mi pedig mentünk, a 60 km-es távot felölelő, Budapest határából induló és célként
a Duna-kanyar túloldalán levő Márianosztra ősi, Boldog Özséb által alapított Mária templomát megjelölő gyalogos
zarándoklatra, hogy tíz éves házasságunkért, itthon hagyott gyermekeinkért: Eszterért és Imréért hálát adjunk. Félreértés
ne essék, nem éppen olyan egetrengető nagy áldozat két és fél nap alatt ennyit gyalogolni. Reménykedtünk abban,
hogy az úttal járó szervezés lebonyolítása, az anyagi áldozat, az elindulásra, az ismeretlen helyzetek felvállalására való
készség, a természetben való lassú és kitartó menetelés, a másokkal való ima, találkozás és együttlét hozzásegít a belső
megerősödéshez, ami végül is eredményként és a zarándoklat kegyelmi ajándékaként felfogható. Álljon itt néhány mondat
a meghirdető gondolatokból:

érték, sőt a mai ember túlontúl is ragaszkodik hozzá. Jézus nem csak azt
mondta: „aki meg akarja menteni, elveszíti…”, hanem saját magáról azt
is, hogy: „nem elveszik tőlem, hanem önként adom oda.” Hogy hősiesen
egyik pillanatról a másikra, vagy lassan, –napról napra fáradozva, mint
családanya, családapa, szerzetesnő, pap, vagy a közösségért, a másikért
elhivatottan tenni kész ember– szinte mindegy. A bátorság az, hogy nem
ragaszkodunk ahhoz, ami a miénk, akár az életünkhöz sem. A bátorság az,
hogy vállaljuk a többet.
Az idei év és ez a zarándoklat tehát erről fog szólni. Imádkozni, áldozatot,
lemondást vállalni másokért, akik ezt nem tennék meg magukért, a
Nemzetért, válogatás nélkül mindenkiért – ez az engesztelés. Krisztussal
– mivel mi Hozzá tartozunk. Mindenkiért – mert ők hozzánk tartoznak.
Így alakult az idei mottó: KRISZTUSSAL, MINDENKIÉRT!

„...A püspök atyák engesztelő imaévet hirdettek meg, az 1956-os forradalom
50. évfordulóján, ami egyébként egybeesik Kapisztrán Szent János
halálának 550. évfordulójával, és idén emlékezünk a nándorfehérvári
diadalra, amelyben 550 éve a hazája védelmében összefogó keresztény nép
aratott győzelmet. Első látásra mi juthat minderről eszünkbe? Az igazság,
az igazságért való küzdeni tudás és az önfeláldozás. Azaz: kincseink,
felelősségünk, bátorságunk.
Először vannak a kincseink. Ezeket ingyen, azaz mindenféle érdem nélkül
kapjuk Istentől. Ezért aztán nem is annyira büszkének, mint inkább
hálásnak kell lenni érte.
Amint rádöbbenünk kincseink sokféleségére és értékére, a hála kifejezése
után a következő lépés a felelősségérzet. Amit kaptunk, azért felelünk. Mert
Valakitől kaptuk.
...S rögtön itt vagyunk a legdrágábbnál: az életünknél. Ez mindenki szemében

Két paradicsom megy az úton, az egyikre rámegy egy busz.
A másik hátranéz és azt mondja neki :
- Gyere lecsó, menjünk tovább !
Két srác beszélget
- Ti szoktatok imádkozni az étkezések előtt?
- Nem, az én anyám jól főz!
Mit mond a kínai egy hosszú mise közben?
Nuku duma csak ima!

NEVESS!!!

Három dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy bár ez volt a „27-ik kiadás” és a zarándoklatnak megvan a kialakult útvonala,
napirendje, lebonyolítási módja, a lelki töltet részletekbe menő kidolgozása és felajánlása a szervezők részéről nagyonis
megvan. Kevésbé éreztem azt, hogy „majd csak lesz valahogy”. A reggeli és esti zsolozsmára felfűzött, vagy akár pihenők
alkalmával elmondott és a napi témához kapcsolódó tanító gondolatok; az, hogy mikor, mit és hogyan imádkozunk
közösen vagy csoportszinten (akár menet közben is!); hogy milyen szellemi-lelki feladatokat oldjanak meg a csoportok
a zarándoklat során; mindezek jó lehetőséget nyújtottak arra, hogy ezeket felvállalva és teljesítve, a résztvevő komoly
lelki plusszal térjen haza (például az egyik feladatunk az volt, hogy Nagymaroson párokat alkotva, kellő felkészítés után
házakhoz becsengessünk és egy gyertyával, valamint szentírási szöveggel díszített gyufásdobozzal ajándékozzuk meg az
ottlakókat, néhány kedves szó kíséretében).
A második dolog a résztvevők hozzáállásáról szól. Nyilván általánosítás, azonban azt vettem észre, hogy az, aki ide
eljött, az valamilyen szinten tudatosan tette ezt, nem csak úgy odatévedt. Jobb esetben már egy adott körbe tartozó
csoport/közösség tagjai álltak össze, hogy együtt csinálják ezt végig, maradandó, közösen is feldolgozható tapasztalattal
gazdagítva a közös élmények tárházát. Jó példa erre az a családapa, aki hét gyermeke közül öttel vett részt a zarándoklaton,
köztük az érettségiző legnagyobb, valamint a legkisebb, másfél éves ﬁával (kicsit beszélgetve velük, éppen csodálkozni
készültünk, mikor hallottuk, hogy heten vannak testvérek, amikor egyikőjük rámutatott az egyik lányra és azt mondta: ő
az unokatestvérem: ők tizenegyen vannak…).
A harmadik jó dolog, ami feltűnt nekem, az atyák folyamatos és tevékeny jelenléte. Volt, aki egész idő alatt ott volt, volt,
aki a vasárnapi misék bemutatására szombat este tízkor hazakerékpározott, de másnap délután már visszatért. Jelen voltak
közöttünk, szervezőkként tempót diktáltak és a napi szentmisékben Jézust is odahozták közénk.
Örülök, amikor ezekre visszagondolok, hiszen Pünkösdre Udvarhelyről zarándokolunk Csíksomlyóra, a napi
küzdelmeinkhez Isten túlcsorduló kegyelméből erőt kérni.
Mares Sándor
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Egy lelkész föl-alá lépdel az igehirdetés közben és nagy
lendülettel rángatja maga előtt a mikrofon zsinórját,
nehogy rálépjen. A széksorokhoz közeledve azonban mégis
belegabalyodik a kábelbe és majdnem elesik. Miközben forog
és a kábelt cibálja, egy kislány a harmadik sorban odasúgja az
anyjának:
- Mama, ha elszabadul, ugye nem fog bántani minket?

