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 Néhány nappal ezelőtt ünnepen vettem részt. Pontosabban 2006. 
november 5-én városunkban, Szatmárnémetiben a Szent János-
plébániatemplom felszentelésének 100. évfordulóját ünnepeltük. Az 
ilyen kerek évszámokkal dicsekedő ünnepek mindenképpen töpren-
gésre késztetnek. 100 esztendő! Az ünnepi szentmise csendes pillana-
taiban akaratlanul is átsuhant gondolataimban – mennyi mindennek 
volt élő tanúja e templom és közössége. Két világháború, világégések, 
gazdasági és szellemi változások, államosítás, szerzetesrendek fel-
számolása, mindeközben csendes, de annál konokabb ellenállás és 
szívós lelkipásztori munka, az 1989-es változás felkínált lehetősége és 
kihívása. Örülök, hogy részt vehettem ez ünnepen. Volt egy pillanat, a 
Te Deum /Téged Isten dicsérünk/ éneklésekor, amikor úgy éreztem, 
most lett újból élő valóság a 100 esztendő. Ezért a hála, a köszönet és 
magasztalás.

 Kedves Testvér! Aki Ajándékunk mostani számát kezedbe veszed és olvasod, minden bizonnyal a 
Szentlélekről nevezett plébániatemplom közösségének tagja vagy. Nos, mi is születésnapot ünnepelünk. Mindössze 
a tizenkettediket. Milyen fiatalok vagyunk!
 A héten beteghez hívtak. Közösségünk egyik 85 esztendős betegéhez. Évek óta magatehetetlen, 80 éves 
felesége gondozza egyedül. Már régóta nem láttam templomunkban. Szabadkozott, bocsánatot kért. Nagyon sz-
erényen élnek. Egyházi hozzájárulását sem tudta évek óta rendezni. Ne tessék ezzel foglalkozni, bátorítottam. Ez 
most nem fontos! S amint együtt mentünk, a néni elkezdett mesélni. Tetszik tudni, a férjem és én is nagyon sokat 
dolgoztunk, amikor épült ez a templom. Annyi téglát adtunk kézről kézre. Elszorult a szívem. Könnyeimmel küsz-
ködtem. Eszembe jutott a vasárnapi evangéliumi jelenet, a szegény özvegyasszony két fillére. Ők is, amikor tehet-
ték, mindent adtak munkában, szorgalomban, kitartásban. 
 Ennek apropóján azt hiszem, el kell töprengenünk két alapvető kérdésen: Mit kaptam és mit adtam ennek 
a templomnak, közösségnek? Mondhatnám, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Időben 1990-ig kell vissza-
mennünk. S ez nem is annyira hosszú idő. Még ezzel sikerül elszámolni. Te tudod igazán, mennyi mindent köszön-
hetsz ennek a templomnak. Te tudod igazán, mennyit dolgoztál, mennyit fáradoztál érte. Te tudod, hogy hányszor 
volt részese örömödnek, felüdülésednek ez a hely. Éppen ezért beszédesek számodra templomunk kövei, cserepei, 
az oltár, a virágos kertben elültetett rózsák. A hittanórák, karácsonyi előadások, farsangi mulatságok, szilvesz-
teri együttlétek. S akkor még nem beszéltem a vasárnapok közös megünnepléséről, a csütörtöki gyerekmisékről. 
Kiemelt helyen az ifjúsági szentmisékről, amelyek mindig egy kicsit minket jellemeztek. Minket, akik együtt lettünk 
közösségi tagok a templom épülésével. Minden történés és esemény, ami valamiképpen ehhez a helyhez köthető. 
 Kedves ünneplő Testvér! A visszatekintés, s benne a hála, köszönet, nagyon fontos emberi érzés. Templo-
munkon túl, első plébánosának, Merk Mihály atyának is szól köszönetünk. Kívánom, hogy a visszatekintésből 
merített erő és bizalom, legyen jövőnk reményének alapja. Ne feledd, e templom a jövőben is várja két filléredet, 
azaz mindenedet, hogy aztán magad is gazdagodj. Isten éltesse Templomunkat!

mtibor
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 Az idén novemberben templomunk 
felszentelésének 12. évfordulóját ünnepeljük. 12 év bizony 
nagyon sok idő. Ez engem is elgondolkoztat egy kicsit. 
 Ha egy barátság például már 12 éve tart, akkor a 
két barát nagyon jól ismeri egymást, tanúi voltak egymás jó 
és rossz napjainak, vidám perceinek, nehéz pillanatainak. 
Én is már 12 éve járok a MI templomunkba. Voltak 
időszakok, amikor gyakran, volt, amikor ritkábban láttuk 
egymást. 
 Hol is kezdjem, talán a legelején. Harmadikos 
voltam,  elsőáldozásra készültünk, szorgalmasan jártunk 
a Szent Család templomba hittanórára hetente kétszer, 
és nagyon szomorúak voltunk, mert nem lehettünk 
elsőáldozók az ÚJ templomban, mert még nem készült el. 
Ez 1994. áprilisában volt.
 1994. november 20-án én is ott voltam a 
templomszentelésen, közel álltam az oltárhoz, hogy 
mindent jól lássak és halljak, tágra nyílt szemekkel lestem 
a Püspök atya minden mozdulatát.
 Ötödikes vagy hatodikos voltam, amikor a 
jóbarátok „csábítására” én is elkezdtem járni a reggeli 7 
órás misékre. Mondhatnánk, hogy versenyeztünk, hogy 
ki ér oda hamarabb reggelente, már fél hétkor ott ültünk 
Boscher Monikával az első lócán, és vártuk Mihály atyát, 
hogy előkészítsük a kelyhet és a könyveket, vagy éppen 
kezdjük a rózsafüzért. Hétfőn reggel mindig a vasárnapi 
perselypénzt számoltuk össze mise után, nagyon boldogok 
voltunk, hogy ilyen fontos feladatot bíz ránk az Atya. A 
misék után ritkán mentünk rögtön haza, az Atya mesélt 
nekünk valami érdekeset, és aztán a templomajtótól 
az első sarokig is nagyon hosszú volt az út. Nagyon sok 
barátság kötődött azokon a reggeleken. 
 A sekrestyében és az altemplomban nagyon sok 
hittanórát hallgattunk végig. Rózsika tanítónéni mindig 
nagyon sok színes könyvvel jött hittanórára, amiből 
mindig újabb és újabb történeteket olvasott fel. Nagyon 
szerettünk hittanra járni. 
 A szombat esték elmaradhatatlan része az 
énekpróba volt. Nagyon sokan összegyűltünk, kicsik és 
nagyok. Én akkor még a „kicsi” kategóriába tartoztam, 
csodálkozva néztem fel a „nagyokra”, azokra a nagyokra, 
akik ma már gyerekkocsit tolnak, homokoznak 
gyermekeikkel a templom előtti parkban. A zenészeket is 
mindig csodáltam, és én is szerettem volna úgy énekelni, 
zenélni, mint a nagyok.
 Aztán nyolcadik osztályban már iskolatáskával 
indultunk templomba, mise után egyenesen az iskolába 
mentünk, mindig nagyon jól indult a napunk. Aztán 
Mihály atya januárban meghalt. Tibor atyával folytattuk 
a hittanórákat, a felkészülést a bérmálkozásra. És jártunk 
továbbra is a reggeli 7 órás misékre. 
 Aztán bekerültünk a líceumba, reggel már nem 
értünk el a misékre, mert fél nyolcra jártunk. De minden 
héten ott voltunk hittanórán. Számon tartottuk egymást, 
ha valaki nem jött el, másnap kerestük egymást az 
iskolában, hogy miért is nem volt. Ekkor már jelentősen 
megcsappant a hittanos csapat. De azért mi minden héten 
ott voltunk, „zsinatoltunk” szorgalmasan, Norbi volt a 
jegyző, erre még emlékszem. Szép emlékek ezek. 

 Teltek a hónapok, egyik a másik után, észrevétlenül. 
Közben én is megtanultam gitározni, és bizony, miután 
János elment Temesvárra, volt úgy, hogy Bokor Levivel 
ketten zenéltünk a csütörtöki gyerekmiséken: ő orgonált, 
én pedig a főgitáros (egyetlen gitáros lévén) szerepét 
vállaltam. De akartuk, hogy menjen és ment, és jöttek 
a többiek is, segítettek. Akkor még sok gyermek volt, 
hosszú volt a ministránsok sora, és két kicsi között mindig 
ott volt egy nagy, fogtuk a kicsik kezét, segítettük őket, 
hogy most jobbra vagy balra. Nem szégyelltünk leülni az 
első lócára, vagy éppenséggel két kicsi közé beülni. 
 Aztán a hónapok tovább repültek, leérettségiztünk 
és mi is eljöttünk Temesvárra. Az átállás mindenkinek 
nehéz volt, de rövidebb vagy hosszabb idő után mindenki 
elfogadta az új helyzetet, és most már tudjuk, hogy két 
otthonunk van, az első a Szentlélek templom (amire itt 
Temesváron nagyon büszkék vagyunk), és a temesvári 
templom.
 A „Szentlelkes”csapat egy része itt tovább él, 
barátságok talán felbomlanak, vagy éppen újrakötődnek. 
Próbálunk vigyázni egymásra, mert ezt tanultuk otthon, 
talán nem mindig sikerül, de soha nem felejtjük el, hogy 
egy helyről jöttünk. A temesvári énekpróbákon mindig az 
a vita alapja, hogy a szatmáriak nagyon sok ifjúsági éneket 
ismernek, a többiek pedig nem, és aztán, ha a szatmáriak 
elkezdenek énekelni, akkor a mise énekrésze nagyon jól 
sikerül. Én erre nagyon büszke vagyok, és szerintem a 
többiek is, továbbadjuk az értékeket, amiket otthonról 
hoztunk.
 Mindig nagy örömmel megyünk HAZA, mert ez a 
mi hazánk. Aztán látjuk a változásokat, jókat és rosszakat, 
és titokban abban reménykedünk, hogy egyetem után, 
majd amikor hazajövünk Szatmárra, akkor újra felépítjük 
azt az otthont, ahol kicsik és nagyok egyaránt otthonra 
lelnek ebben a zavaros világban.
 A Szentlélek templom sokunk második otthona 
lett ez alatt a 12 év alatt. Nem csak az én életem tanúja 
volt, hanem a tiéd is, aki ezt a cikket olvasod. Látott téged 
templomba jönni, hallotta csendes fohászaidat, hallotta 
énekedet, és azt mondja, „gyere hozzám, mert nélküled 
üresebb, értéktelenebb vagyok”. Maskulik Zita

A SZENTLÉLEK TEMPLOM - ÉLETEM, ÉLETÜNK TANÚJA
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Életem - cél nélkül?...
Istenem, ne engedd,

hogy a semmi legyen a Te helyeden.

Céljaim - élet nélkül?...
Istenem, állíts meg a végsõ pont elõtt,
hogy ne akarjak mindent megszerezni

- az életem elveszítve.

Szívem - töltés nélkül?
Istenem, taníts meg szó-böjtöt tartani,
s ha megszólalok, az jó szó lehessen,

jó és gyógyító.

Eszességem - szeretet nélkül?
Istenem, köszönöm,

hogy ép értelmet adtál,
de segíts, hogy míg használom és növelem,

a szívem össze ne zsugorodjék.

Szomorúságom - bánat nélkül?...
Istenem, add, hogy ne magamat sajnáljam

és sajnáltassam szüntelen, hanem
afölött bánkódjam, amivel megbántottalak

Téged és embertársaimat.

Istenem, köszönöm, hogy megmértél,
s ha híjával is találtattam,

kipótolod azt szereteteddel,
irgalmasan és kegyelmesen.

Légy ezért áldott, most és mindörökké. 

“A szeretet mindent legyőz. 
Minél többet adunk másnak, annál több marad nekünk.”

 Ez a gondolat határozta meg ezelőtt 12 évvel az én Istennel való kapcsolatomat, amely ma is ugyanúgy érvényes 
számomra. Megköszöntem akkor egy pár sorban, az Így születtem én című kis füzetben a Jóistennek, hogy megengedte 
a Szentlélek plébánia felépülését Mihály atya közreműködése által.
 Bizony, 12 évvel ezelőtt még nagyon sok lelkes, hívő ember vett részt templomi rendezvényeken, imádságos és 
kulturális programokon, hozzájárultak templomunk építéséhez és szépítéséhez. Sajnos ma már sokan elmaradoznak a 
szentmisékről, imaórákról, közösségi munkákról, már nem számít, hogy ide tartoznak vagy tartoztak, mert ahogy nőttek 
az anyagi igények, úgy elmaradoztak a hívő emberek más tevékenységek miatt, mert hát a megélhetés ma már nehéz, de azt 
elfelejtjük, hogy könnyebb csak Isten segítségével lehet minden. Hogy szép legyen és tiszta mindig a templomunk, ahhoz 
anyagi és személyes támogatásra van szükség. A mi buzgó híveink már nem igénylik a közösség támaszt nyújtó erejét, sőt, 
talán még egyesek saját maguknak tulajdonítják az elért sikereket, elfeledvén, hogy mindent Istentől kapunk. 
 Egy évtizeddel ezelőtt még kicsinek bizonyult a mi kis templomunk szentmiséken és ájtatosságokon, de ma már 
szinte “bazilikának” tűnik néha, olyan kevés ember jár rendszeresen misére. Pedig minden keresztény ember meg kell 
értse, hogy Krisztusban maradásunk feltétele: a csatlakozás egy keresztény közösséghez. A Jézussal való találkozás maga 
után vonja a testvérekkel való találkozást. A világ hét tengerén lehet hajózni akár egyedül is, meg lehet mászni egyedül egy 
magas hegyet is, de senki sincs a világon, aki neki mert volna vágni egyedül a sivatagnak. Szükségünk van a keresztény 
közösség karavánjára, amely segít, buzdít és kijavít minket, hogy eljussunk az Ígéret földjére.
 A Szentlélek plébánia emberkéi is keresik a boldogságot mindenhol, mint minden ember, de sokan nem tudják, 
hogy az öröm akkor kezdődik, amikor abbahagyod a saját boldogságod keresését azért, hogy megkísérelj másokat is 
boldoggá tenni. Emberileg nem is lehetsz boldog, mert korlátozottak az eszközök és korlátlanok az emberek vágyai.

 Azok az emberek, akik keveset vagy rosszul imádkoznak, 
netán egyáltalán nincs rá idejük, nem hisznek az 
ima értelmében. Mások felhasználják az imát még 
anyagi természetű kívánságaik kieszközlésére is. Pedig 
imádkozni csupán annyi, mint megállni, időt szentelni 
Istennek, minden nap, minden héten. A modern 
világban a vasárnapot magunknak tartjuk fenn, 
elfeledjük, hogy ez a nap Istené. Ha nem imádkozol, 
elfordultál Istentől, és magad felé fordulsz. Távol 
Istentől arra a következtetésre jutsz, hogy “megvagyok 
nélküle is”, elfelejted Őt és azt hiszed, hogy nem is 
létezik. Imádkozni annyi számodra gyakran: kérni 
vagy kapni. Pedig az ima ajándékozás is. Imád 
gyakran csak üzleti tárgyalás Istennel, azt akarod, hogy 
jövedelmező legyen. Pedig a modern világnak égető 
szüksége van arra, hogy a technika korának embere az 
ima embere legyen, különben a technika rabjává válik 
és az szétzúzza őt. Tehát soha ne feledd: Isten mindig 
jelen van, mindig szeret téged és mindig vár rád. 
 Uram, élő köve akarok lenni lelki 
templomodnak, amelyben szentek és bűnösök 
egységben vagyunk, hogy felépítsük országodat ezen a 
földön. Köszönöm, hogy meghívtál ebbe a közösségbe, 
ahol mindannyiunknak szükségünk van egymásra, 
nekem őrájuk és nekik is rám. Testvéreimnek adom, 
ami vagyok és ami az enyém. Hálát adok, Uram, 
mert egyek vagyunk a hitben és ugyanaz a Szentlélek 
munkálkodik bennünk.

Márkász Lívia
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Mennyből az angyal - menj sietve

Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 

Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 

Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 

Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 

Csattogtasd szaporán a szárnyad, 
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. 

Ne beszélj nekik a világról, 
Ahol most gyertyafény világol, 
Meleg házakban terül asztal, 
A pap ékes szóval vigasztal, 
Selyempapír zizeg, ajándék, 

Bölcs szó fontolgat, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákról: 

Angyal, te beszélj a csodáról. 

Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett - 
És sokan vetnek most keresztet. 

Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti. 

Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 

Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország. 

És elmegy sok ember előtte: 
A Katona, ki szíven döfte, 

A Farizeus, ki eladta, 
Aki háromszor megtagadta. 
Vele mártott kezet a tálba, 

Harminc ezüstpénzért kínálta 
S amíg gyalázta, verte, szidta: 

Testét ette és vérét itta - 
Most áll és bámul a sok ember, 

De szólni Hozzá senki nem mer. 

(folyt. a köv. oldalon)

MÁRAI SÁNDOR

 Hullanak a fák sárga levelei, süvítenek az ősz 
hervadó szelei.
 Ősz van és november, én most mégis októberre tekintek 
vissza. Számomra október több szempontból is jelentős 
hónap. 
 1) Október a Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban 
kihangsúlyozottabban könyörgünk a Szűzanya közbenjárásáért. 
Kérjük a kegyelem Istenét, hogy hallgassa meg Szűzanyánkat, 
legyen béke a földön és szeretet az emberek szívében. 
 2) Októberben születtem.
 3) Október volt akkor is, amikor uramat megismertem, 
akinek szülei Budapesten éltek.
 Házasságunk után hat évvel lehetőség nyílt, hogy 
útlevelet kapjunk és látogatóba mehessünk hozzájuk, 1956-
ot írtak akkor és október volt. Boldogan indultunk útnak 3 
éves kisfiúnkkal, nem sejtve, hogy egy jelentős történelmi 
eseménynek leszünk tanúi.
 Egyik nap, pontosabban október 23-án a sógorom, 
aki akkor 20 éves volt és ott élt a szülőkkel, azzal a 
hírrel jött haza: “ma megkezdődik a tüntetés, amire már 
régebben készülünk. “ Mi nem vettük figyelembe: “fiatalok, 
akik szabadság után vágynak”.  
 Mi anyósommal, férjemmel és a kisfiammal bementünk 
a Váci utcába, játékokat nézegettünk. Amint kiléptünk az 
üzletből, teherautók, traktorok utánfutóval húztak el 
mellettünk tele fiatalokkal, akik énekeltek és különböző 
jelszavakat kiabáltak: “vesszen az ÁVÓ!”, “ruszkik, 
takarodjatok haza!”. Leálltak a buszok, a villamosok. 
Minden oldalról emberek sokasága tódult a térre. Ez már 
úgy nézett ki, mint egy békés tüntetés. Alig tudtunk 
kikeveredni a nagy tömegből és gyalogosan hazaérni a Baross 
utcába. Bekapcsoltuk a rádiót, melyen egyre riasztóbb hírek 
érkeztek. Ledöntötték a Sztálin szobrát, fiatalok sokasága 
veri széjjel. Később eldördültek az első lövések is. A 
Baross utcához közel van a Kilián-laktanya, ahol komoly 
harcok alakultak ki, bár a katonaság nagy része átállt 
a fiatalokhoz. Fegyvert osztottak, még 15–16 esztendős 
gyermekek is fegyverrel szaladgáltak az utcán.
 Mi nem mehettünk ki az utcára, mert az útlevelünk 
nem igazolt volna bennünket. Sok külföldire ráfogták, hogy 
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Mert Ő sem szól már, nem is vádol, 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról. 

Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hozta - 

Kik köntösére kockát vetnek, 
Nem tudják, mit is cselekesznek, 
Csak orrontják, nyínak, gyanítják 

Ennek az éjszakának a titkát, 
Mert ez nagyon furcsa karácsony: 
A magyar nép lóg most a fákon. 

És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 

Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 

És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 

Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 

Mert egy nép azt mondta: ,,Elég volt.’’ 

Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 

Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 

Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 

Hebegve, mert végképp nem értik - 
Ők, akik örökségbe kapták -: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 

Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 

Találkoztak ők már néhányszor 
- A költő, a szamár, s a pásztor - 

Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 

A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 

Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, - 

mennyből az angyal. 
New York, 1956.

MENNYBŐL AZ ANGYAL 

ÁVÓ-s és hamis útlevéllel akar menekülni. Pár nap múlva 
olyan “vihar előtti csend” állt be. Tárgyalni akartak az 
oroszokkal és békés úton megegyezni. Maléter Pál és azt 
hiszem még két társa vállalkozott a békeküldött szerepét 
betölteni. Nemzetközi egyezmény alapján az ilyen követeket 
nem bántalmazhatják. Az oroszok viszont lelőtték Malétert 
társaival együtt (Malétert és társait 1958. júniusában 
végzik ki. A szerk.). Ez óriási felháborodást váltott ki, 
de senki nem segített, legfeljebb annyiban segítettek, 
hogy megnyitották a határokat.
 Egy vasárnap reggel, azt már nem tudom, október 
volt vagy november, nehéz tankok közeledtére ébredtünk. 
Mire megvirradt, körülvették Budapestet és kezdődött 
minden elölről. Beállt a tank az utca közepére és lőtte, 
ágyúzta az épületeket, különösen azokat, ahonnan rájuk 
lőttek. Belőtték azt az épületet is, ahol mi voltunk, alig 
tudtunk lemenekülni az alagsorba. Ott is kevés hely volt. 
Mindenkinek volt egy elkerített része, tele téli tüzelővel, 
tojásszénnel, mert akkor még nem volt távfűtés.
 Megkezdődött a menekülés. Menekült mindenki, aki 
tehette, szabad földre, szabad levegőre áhítozva. Fogadott 
Németország, Ausztria, Svédország és Amerika. Nagyon sok 
fiatal esett áldozatul. Akit élve elfogtak, vagonokba 
rakták és irány Oroszország. 
 Anyósom is kérte 20 éves fiát: “Jancsikám, menekülj, 
amíg nem késő!” Jancsi ugyanis részt vett a Sztálin-szobor 
szétverésében; az ilyeneket lefényképezték és keresték.
 A nép nagyon összetartott. A pékek éjjel-nappal 
dolgoztak, hogy mindenkinek legyen kenyere. A tejet behozták 
az épületbe, hogy a gyermekek ne maradjanak tej nélkül. A 
menekülők egymást segítették. Végül egy éjszaka a sógorom 
is elment. Kijutott Bécsbe, ahonnan aztán Svédország felé 
vette az útját. Ma is ott él családjával, az akkor 20 éves 
Jancsi ma 70 éves boldog nagyapa.
 Most, amikor összegyűltünk, hogy templomunk 
felszentelésének ünnepén együtt ünnepeljünk, gondoljunk 
szeretettel azokra az áldozatkész fiatalokra, akik bátor 
helytállásukkal megmutatták a szabadság felé vezető utat.

Jurka Margit
 “A fegyveres harcokban hozzávetőlegesen 
20 ezer ember sebesült meg a fővárosban és 
vidéken 1956. október 23. és december 31-
e között. A korabeli anyakönyvi kivonatokban 
sok esetben természetes halálesetnek tűntették 
fel a harcok vagy a sortüzek áldozatait. 
 A források alapján nagyjából a harcok során 
2700 ember halt meg, ebből kb. 350 ember esett 
áldozatul a forradalom alatt lezajlott sortüzeknek.
 A legtöbb haláleset Budapesten a VIII-IX. 
kerületben volt. Az emberek többsége, majdnem 
1000 fő, novemberben esett el csak a fővárosban. 
Megdöbbentően magas a 15 éven aluliak áldozatok 
aránya, közel száz gyermek halt meg az utcai harcokban, 
s több mint 400 kamasz (15-19 év) vesztette életét. 
Foglalkozás szerint a legtöbb áldozat a fizikai 
dolgozók közül került ki, ezren fölül voltak. 
 A forradalom leverése után hozzávetőleg 200 
ezer magyar hagyta el az országot.”

(Forrás: http://1956.fidesz.hu)
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  Nem kell nagy filozófusnak lenni ahhoz, hogy rájöjjek, rám 
ez a pár sor éppen úgy érvényes, mint embertársaimra. Tisztelet a 
kivételnek. No, de ki is a kivétel tulajdonképpen?  Az, aki Isten 
tenyerébe tudja helyezni az életét. Az erre való törekvés már éppen 
elég nagy feladat.
 Egy ökumenikus találkozó keretén belül hangzott el a következő 
egyszerű gondolat. A Jóisten, amikor megteremtette az embert, 

mind a két zsebébe tett egy-egy kártyát.  Meghagyta neki, ha nehéz a lelke és gondok gyötrik, mindig a 
jobb zsebébe lévő kártyát húzza elő, amin ez állt: Érted is teremtette Isten a világot. Viszont ha úgy érzi, 
messze került a helyes úttól, akkor a bal zsebében kotorásszon, a kártyán majd ezt találja: Porból lettél és 
porrá leszel. Ha a bal zsebed nem kopott még el, akkor a helyes utat próbálod követni.
 Milyen érdekes az emberi magatartás, mindennek tudatában, ha gondjaink támadnak felsóhajtunk: 
„ Jaj Istenem!”. Miért szoktuk meg annyira ezt a mondatot, ha a  megoldást mégis máshol keressük. 
Orvosnál, pszichológusnál, javasasszonynál, parafenoménnál, vagy mértéktelen evésben, ivásban. Talán 
mindegyiknek egy a kulcsa, mind egy megoldást kínál csak, azt, hogy a baj forrását magadban keresd, 
valahol eltévedtél, valamit rosszul csináltál, itt az ideje a karácsonyi nagytakarításnak. Rendet raksz a 
házad táján, erre jó az Advent például. Megbeszéled a Jó Istennel dolgaidat. Ez csak a hívő embereknek 
adatik meg , csak azon múlik, hogy ők akarják, hogy ne a saját vállukon hordozzák a keresztet, mert ezt 
megtette már más helyettük.  Ezzel megkezdődhet a gyógyulás folyamata.   
   Miért nem kell mindez a mai ifjúságnak, mert nem érzi hiányát, mert a világtól minden felszínes dolgot 
megkap, ami ideig óráig az örömét okozhatja, mert csak és kizárólag a materiális világban hisz, mert semmi 
nem vonzza a templom felé, a világ másfajta ingereket küld felénk, teljesen más értékrendet képvisel. 
Az egyház ragaszkodik hagyományaihoz, a konzervatív szemléletmódhoz, ezzel szemben a világ egyre 
inkább liberalizálódik.  
 A meccs még döntetlen. Ha tehetjük, toborozzunk minél több játékost a mi csapatunkba.

T ündik Boglárka

Üldöztetésimben kellettél
S kerestelek bús-szilajon
S már-már jajomból kihagyom 
Neved, mely szebb minden 
neveknél.”
Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék     

“De a legjobban mégis annak örülök, de úgy őszintén, minden nagyképűsködés nélkül, hogy 
ebben az új templom köré formálódó plébánia-közösségben kezd kialakulni egy olyan lelkiség, amely már a XXI. 
századot vetíti előre. De ezt bevallom nektek férfiasan, hogy ebben nem én vagyok a hibás. Valamire rájöttem. És 
talán ez a titkom: Engedni kell az Istent, különösen a  Szentlelket működni, meg az embereket. Nálunk úgy van, 
hogy sokszor már én kérdem az embereket: nem lesz ez sok egy kicsit? Érdekes , újszerű, majdnem azt merem mondani, 
hogy modern keresztény életforma kezd kialakulni. Van, akinek nem tetszik (kívülállók), van, akinek tetszik (bent 
levők). Na, szóval magam sem tudom, hogy jó-e vagy rossz. Egy biztos, hogy az emberek, gyermekek, fiatalok, fiatal 
felnőttek sokan járnak, szívesen, örömmel, és felvállalják a keresztény hit áldozatát is, és talán boldogok abban, 
hogy Istenért meg egymásért, meg az egyházért tehetnek valamit. Sokszor a szó szoros értelmében már haza kell 
zavarnom őket.”  Merk Mihály — 1996

 Valaki megálmodta, s 12 éve megépült a Szentlélek templom. 12 éve egy közösség vagyunk. Az évek 
során sok élményben lehetett részünk. A közösségben a jó barátokkal való együttlet, a közös programok megtöltik 
az emberek szívét csupa jóval. Programokon mindig örömmel veszek részt. Nagyon szívesen járok a gyerekkórusba, 
ahol amellett, hogy megtanuljuk minden vasárnapra az énekeket, jókat beszélgetünk, szórakozgatunk, a többi 
gyerekkórus-taggal jó barátok lettünk. A gyerekfoglalkozások is élményt nyújtanak számomra. A sok gyerek és fiatal 
egész nyári vakációban eljött, és most is eljönnek; ahogy én tapasztalom, örömmel jönnek, s gyöngyöt fűznek, 
ping-pongoznak, csocsóznak. Ezek a gyerekek is jól érzik magukat közösségünkben. A gitárórákról se feledkezzünk 
meg, amit a két ügyes fiú, Gergő és Ervin tart. Amellett, hogy szépen lassan megtanulunk gitározni, nagyon jó baráti 
hangulat van jelen, s mind jól érezzük magunkat. Nagyon jók a felnőtt kóruspróbák is, és persze a szombat esti 
énekpróbak is. Szép emlékeket hagy maga után az is, amikor csak úgy lemegyünk a Merk Mihály terembe páran, s 
ping-pongozunk. Bár engem mindig megvernek a fiúk, attól még jól érzem magam. Együtt vagyunk akkor is, amikor 
különböző alkalmakra előadással keszülünk, mert a próbákon jelen van a jókedv, a beszélgetes is. Bár néha adódnak 
félreértések köztünk, attól függetlenül jónak tartom ezt a közösséget, ahol én mindig jól érezhetem magam.

Ginál Eszter
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Akiken átragyog az Isten
 Az itáliai Capestranoban született 1386-ban német származású szülőktől. 
Képességei már korán megmutatkoztak. Egészen fiatalon jogot tanult Perugiában, 
összesen tíz esztendeig, ami abban az időben nem volt mindennapi. Különböző magas 
tisztségeket látott el, karrierje magasra ívelt. Élete megváltozott, amikor háborúban 
fogságba esett, és egy vár pincéjében álmában látomása volt: egy szerzetes jelent meg 
előtte, akinek a végtagjai át voltak fúrva: maga Szent Ferenc. Ekkor született meg 
benne a felismerés: “Megértettem Isten akaratát, hogy hagyjam el a világot, és Neki 
szolgáljak“. 
 Az akkor alakuló obszervánsok rendjébe lép be, ez a ferences rendnek egy 
szigorú ága. János IV. Jenő pápával együtt megalkotja a rend szabályzatát, és terjeszti a 
rendet egész Európában, kolostorokat reformál meg, új szerzetes-közösségeket alapít.
 Kapisztrán János újra szokásba hozta a vándorprédikálást. Negyven éven 
keresztül minden nap prédikált, járta a kontinenst, útjára mindig 12 testvér kísérte. 
A szentek között páratlan, hiszen még életében rengeteg csodát tartottak róla 
számon. Barátja, Sziénai Szent Bernardin szentté avatása után János ennek ereklyéit 
mindig magánál hordta, ezeket érintette a betegekhez, akik meggyógyultak. János 
Bernardinnak tulajdonította a csodát. Egy régi párizsi könyv kétezer csodát sorol fel, 
nevekkel, évszámokkal! Ugyanakkor nagyon nagy írói hagyaték is ránk maradt, 17 
kötetnyi prédikáció, regula-magyarázat, jogi kommentár és hétszáz levél.
 Ő volt az, aki felismerte, hogy Európa biztonsága a török veszedelem miatt 
Magyarországtól függ. Az ország vezetői meghívták Jánost, aki el is jött Magyarországra. 
Itt kézhez kapja III. Callixtus pápa levelét, melyben utasít a török elleni keresztes hadjárat 
elindítására. Kapisztrán János Hunyadi Jánossal együttműködve a Nándorfehérvár felé 
közeledő török ellen két hónap alatt huszonkétezres sereget toboroz, további tíz nap 
alatt a sereg hatvanezer főre növekszik. Egyik kísérője így nyilatkozik róla: “Valóban ő 
volt az összes keresztesek igazgatója, vezére, bírája, kapitánya és parancsnoka“.
 A török seregben maga a szultán is harcol, de feladja a harcot a két hős 
János (Kapisztrán és Hunyadi) vezette magyarokkal szemben. A pápa, értesülvén a 
győzelemről, örök emlékezetül elrendelte Urunk színeváltozásának ünnepét augusztus 
6-ra, és a déli harangszót.
 A nándorfehérvári győzelem után nem sokkal Kapisztrán visszaadja lelkét 
Teremtőjének. 550 esztendővel ezelőtt, 1456. októberében halt meg. 1690-ben avatták 
szentté.

KAPISZTRÁN
SZENT JÁNOS

 A minap a tömbházunk ajtajában szólított meg egy férfi kérdőívvel a kezében, hogy lenne-e egy percem 
válaszolni a kérdéseire. Nem ügynök volt vagy piackutató, hanem valamiféle statisztika készítéséhez szüksége volt 
néhány adatra (a felmérés talán a lakosság, családok, családtagok mozgásáról, helybenlakásáról, együttéléséről 
szólt). A lépcsőház huzatjában fölsejlett bennem, hogy az emeletünkön évek óta üresen álló lakás ajtaján hiába 
fognak kopogtatni a kérdezőbiztosok. Ott nem élnek együtt emberek, nincsenek dobogó szívek és egymásba 
kapaszkodó gondolatok, a baba hajával elmélyülten szöszmötölő kislányok, táltos paripán királyfiként a lakást 
körbelovagoló kisfiúk. Falvainkon is egyre gyakrabban látni leeresztett redőnyű, csöndes mozdulatlanságba 

meredt házakat. A ház előtti pad üres, lassan adja át magát a lábai 
között feltörekvő dudvának, és nem lesz tanúja többé csöndes 
asszonyi beszédeknek. A templomunk előtti járda betonidomai 
között folyamatosan nő a gaz, de mi nem akarjuk, hogy így 
legyen. Örömmel, körömmel, ollóval, csavarhúzóval ássuk ki az 

oda nem valót. A Szamos oldalában két kézzel összekapart magaslatra épült Istenháza nem lehet a burjáné, a 
nemtörődömségé, az enyészeté. Nem azért, mert a miénk, hanem mert elsősorban az Istené, és ez a hely szent. 
Nem a térerő a fontos templomunk padjaiban ülve, hanem a Lélek ereje, amely közönyünket megtöri, szívünket 
megindítja, elméinket bölcsességgel tölti el. Mindannyian szívünkben sebeket hordozunk. Kevesebben vagyunk 
készek arra, hogy Istent szólítva és engesztelve gyógyulást kérjünk a magunk számára. Még kevesebben azok, 
akik újra és újra gyógyultan csakis az Istenben bízva visszatérünk az Ő színe elé hálát adni. Bár a látszat nem 
ezt mutatja, világunk rendje, fiataljaink jövője, öregjeink lelki nyugalma és mindennapi boldogságunk a mi 
imádkozó kezeink között van.

Mares Sándor

A HÁZ ELŐTTI PAD ÜRES...
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Az AJÁNDÉK plébániánk internetes honlapján is olvasható:
szentlelek.catholic.ro

 2006. februárjában részt vettem a Szatmárnémetiben megrendezett „Hajnal akar lenni” népdaléneklési 
versenyen. A Szatmár megyei szakasz a Szentlélek plébánia Merk Mihály termében volt egy héttel a verseny 
előtt. A megyéből többen is eljöttek. Innen jutottam tovább a Kárpát-medencei elődőntőbe, ahova már az 
egész országból és  a határon túlról is érkeztek versenyzők. A döntőbe nem jutottam be, de a MADISZ 
felajánlásából részvételt nyertem  a Mezőpetriben megrendezésre kerülő Néptánc- és Kézműves-táborba.
 A tábor július 31. és augusztus 6. között került megrendezésre. A táborba busz vitt ki bennünket 
és a helyi iskolában lettünk elszállásolva, az osztálytermekben matracokon aludtunk. A programok nagyon 
színesek voltak. Vasárnap este közösen elmentünk az iskola mellett található katolikus templomba a 
szentmisére; este táncház volt az iskola udvarán. Hétfől kezdetét vette a munka és a szórakozás.
 Minden reggel 8-kor zenés ébresztő volt, utána reggeli; az étkezés nem messze az iskolától, az 
öregek otthonában volt. Reggeli után táncoktatás és népdaltanulás, majd ebéd, pihenő volt. Délután 3-tól 
kézműves foglalkozásokon vettünk részt: volt nemezelés, gipszfigurák öntése és vízfestékkel való kifestése, 
gyöngyfűzés, csuhébaba-készítés, bogozás, kosárfonás. Ezután újra táncoktatás, majd vacsora és táncház 
következett. Voltunk műzeumban és pékségben is.  
 Két csoportban tanultuk a táncokat: voltak kezdők és haladók, én a kezdőknél voltam Mindkét 
csoportot külön tánctanárok tanították és  zenekar is volt. Egyik nap meglátogattuk Nagykárolyban a 
Károlyi-kastélyt és elmentünk a strandra is. Hazajövetelünk után népdaléneklési verseny volt és engem 
felkértek, hogy legyek benne a zsűriben.
 Számomra ez a tábor nagyon jól telt, mert sok jó emberrel ismerkedtem meg és sokat tanultam.

Szûcs Timi
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2006. november 11-én volt plébániánk Egyháztanácsának gyűlése. Az elhangzottakból válogattunk:

1. Adventben a Rorate-misék hétfőn és szombaton reggel 6:00 órakor kezdődnek (dec. 4., dec. 9., dec. 
11., dec. 16., dec. 18.). A hagyományos adventi reggeli december 9-én reggel a Rorate-mise után lesz. 
A befolyt összegből idén is szeretetcsomagokat állítunk össze, melyeket közösségünk idős tagjai között 
osztunk szét.

2. Az idén Szent Miklós püspökről az iskolásokkal a hittanórákon emlékezünk meg, az óvodásokkal pedig 
december 7-én, a csütörtöki gyermekmisén. Szeretettel várjuk az óvodásokat szüleikkel együtt!

3. December 10-én a 11:00 órai szentmisében a Papbácsi (Kirner Ferenc) aranymiséjét ünnepli 
közösségünk. Minél többen kapcsolódjunk be a közös ünnepbe!

4. Az Egyháztanács elfogadta Aranyosi-Vitéz Gellért kérését, amely az ifjúsági szentmisék, illetve az 
ifjúsági énekpróbák zenei vezetése alóli felmentést tartalmazza.

5. Templomunk lépcsőjének felújítási munkálatai jövő tavasszal kezdődnek. Az építéshez szükséges 
andezit-tömböket 3000 € értékben a következő időszakban szállíttatjuk Szatmárra.

6. Pünkösd ünnepének, a Szentlélek templom búcsújának méltó megünneplésére 2007-től kilenc napos 
felkészüléssel, novénával készülünk, amelyet Pünkösd vasárnapja előestéjén (vigíliáján) éjfélig tartó 
virrasztás zár.

7. Templomunk felszentelésének évfordulóját a jövő évtől kezdődően Krisztus Király ünnepét megelőző 
szombaton este szentmisében ünnepli közösségünk, amelyet három napos felkészülés előz meg.


