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Az elmúlt idő nyomában
Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném:
Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy
egymásra gondoljunk…Áldásost, békést, szeretetteljest,
boldogot és szerencsést kívánunk. S miután megírtuk a
ragyogó képeslapokat, elküldtük a leveleket, gyakran már
csak elektronikus formában, elégedetten dőlünk hátra: ebben
az évben sem feledkeztünk meg rokonainkról, barátainkról,
ismerőseinkről, azokról, akiket igenis szeretünk, még ha ezt
nem is sikerül életünk minden percében meg- és kimutatni.
Lehet, hogy magunkat egy kicsivel
mindenkinél jobban szeretjük…
Mindez azonban nem jelenti azt,
hogy Szeretteink ne jutnának,
nem járnának eszünkben. Csak
hát, mondjuk, közben megy az
élet, dolgozni kell, alkotni kell,
s egyre kevesebb a magunkra és
másokra fordítható idő…Tudunk
egymásról, még ha ritkulnak
is találkozásaink. Becsüljük és
szeretjük, tiszteljük és elismerjük
egymást…Órákat és napokat,
hónapokat és éveket szalajtunk el,
mert „tenni kell dolgainkat, az élet
nem állhat meg”. Nem tudom,
ki hogy van vele, de az utóbbi
időben egyre inkább azt érzem,
egyre kevesebb az időm. Annyira
felgyorsult minden bennem és
körülöttem…Újból hétvége van,
már megint elrohant egy hónap,
elmúlt ez az esztendő is.
Ám az élet egyszer
megáll, vagy egyikünk, vagy másikunk élete ér véget, és
mindig  a megmaradó, a hátramaradt veri majd fejét a falba,
az elszalasztott órák miatt. Persze emberek vagyunk, és ezt az
egyetlen, soha vissza nem fordítható, meg nem ismételhető
életet hasznosan, eredményesen, sikeresen, anyagi, szellemi
és lelki jólétben szeretnénk végigélni…Visszatérve egyik
kölcsönzött, kedves gondolatomhoz: Nyomot akarunk
hagyni!

Igen, akarva, akaratlanul, de nyomot hagyunk másokban!
Ilyen értelemben minden esztendő visszatérő
karácsonyi ünnepe és a közelgő szilveszter este önvizsgálatra
indít. S hogy plasztikusan fogalmazzak: két serpenyő van
előttem: egyikben tetteim, nyomot hagyó megnyilatkozásaim,
gyógyító vagy sértő kifejezéseim, s a másikban pedig az
elszalasztott lehetőségeim. S ez utóbbiban csak annyi a
felemelő, hogy ha jó nem is származott belőle, de legalább
rossz sem!  Vajon merre billen a mérleg nyelve?
     Hetekkel ezelőtt plébániánk
honlapján „Fotóalbumok” címszó
alatt elkezdtem fényképeket
feltölteni.
Nem
titkolt
szándékom, hogy emléket állítsak
a múltnak. Szeretném, ha olykor
belelapozgatnánk ebbe a fényképes
albumba és hagynánk, hogy az
emlékek magukkal ragadjanak.
Sokunk számára és természetesen
számomra is kiemelten fontos a
Mihály atyára történő emlékezés.
Ezért gyűjtögetem a Róla készült
képeket, s igyekszem mindenki
számára
elérhetővé
tenni.
Szükségünk van arra a megújító
erőre, mely múltból a jövőbe
mutat.
Közben szerényen és nagy
hálában jegyzem meg, hogy az
idei esztendő karácsonya jubileum
is számomra. Hálával gondolok
a 10 esztendőre, amelyet itt,
Veletek tölthettem. Hiszem
és meggyőződésem, hogy nem múlt el nyomtalanul ez az
idő egyikünkben sem. S csak reménykedem, hogy abban a
bizonyos serpenyőben nagyon sok pozitív és előre mutató
értéket sikerült összegyűjtenünk. Áldott Karácsonyt és Békés
Új Esztendőt kívánok.
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a nehézségeket és tele reménnyel dolgoztunk. Közeledett
a karácsony, nem a 46-os hanem a 47-es, és már nagyon
vágytam haza a szüleimhez, testvéreimhez, szerettem velük
lenni mindig, különösen Karácsony szent ünnepén. A kérdés
az volt, hogyan jutok haza, mert a közlekedés még nagyon
körülményes volt. A községben
pár ember lovak eladásával, vagy
vásárlásával foglalkozott, járták a
vásárokat, akkor is éppen Szatmárra
készültek. Felajánlották, hogy ők
elhoznak, ha vállalom a hosszú utat,
és én vállaltam. Megpakolták a szánt
szénával, a lovaknak enni kellett.
Lovak elől, lovak hátul, én jó mélyen
a szénában, a lábam alatt rongyokba
csavart meleg tégla. Hajnali négykor
indultunk, és már sötét este volt
amikor Szatmárra értunk. Gyönyörü
volt az a karácsony, majdnem két év
után újra együtt ünnepelhettünk.
A reményt soha nem szabad feladni,
mert dobálja az embert az élet.
Voltam már fönt és voltam lent. De
a csúcson állva is láttam a völgyek
szépségét és letaszítva is fel tudtam
vetni pillantásomat a hegy csúcsra.
Kérjük a Mindenhatót, hogy adjon
szívünkbe alázatot, amikor a tető
felé visz a siker, és adjon reményt
amikor alázuhanunk. Meg kell
ismerni a fentet és meg kell ismerni
a lentet. Így teljes az élet.
„Ne add fel a reményt, hisz van
megoldás”, a remény a hitnek
és a szeretetnek édes testvére. Ha a földön már elfogyott
számomra a remény, az égi vígaszban és benned Atyám, akkor
is reménykedhetem.
Kellemes Ünnepeket! Áldott szép Karácsonyt és nagyon
Boldog Új Évet kívánok szeretettel mindenkinek:

Karácsony van, az év legszebb, legkedvesebb ünnepe,
melynek fényét 2000 éven át sem tompította el semmi.
Lehettek háborúk, lehetett rendszerváltás, a betlehemi csillag
ma is ragyog a keleti égen és mutatja az utat a benne bízó
embereknek. Megszületett a Megváltó, aki szeretetet és békét
hozott a bűnös földre.
Már az ünnepvárás is tele van
izgalommal: mivel ajándékozzam
meg
szeretteimet?
Mivel
ajándékozzam meg Jézust, mit
adhatok Neki, aki úgy szeret
bennünket? Tiszta szívünk szeretetét
vigyük a jászolból ránk mosolygó
Jézusnak.
A napokban az orvosi rendelő
előszobájában várakoztam több
embertársammal együtt. Öregek,
fiatalok vegyesen, ki vizsgálatra, ki
receptre várakozott. Mellettem egy
fiatal lány ült, aki a mai fiatalok nehéz
sorsát magyarázta – nem nekem
– úgy általában: „hogy nincs semmi
örömük, ez a rohanás, a munka kevés
pénzért” és sorolhatnám. Aztán
rámnézett és már mondta is: jó
lehetett akkor amikor „maga” fiatal
volt. Én erre csak annyit válaszoltam,
igen, valóban jó volt, mert 20 éves
voltam, háború volt, dörögtek az
ágyúk, hullottak a bombák, de
mégis, még ebben a helyzetben is
tudtunk örülni egymásnak, örülni
Isten legnagyobb ajándékának,
az életnek.Tudtunk reménykedni.
Tovább nem is mondtam, mert láttam, őt ez igazán nem
érdekli. Aztán eszembe jutott, hogy, is volt, amikor én és
társaim elindultunk a pályán. 1946-ot írtunk akkor. Már vége
volt egy világégésnek, és örültünk, hogy van állásunk, béke
van, taníthatunk. Én Máramarosba kerültem. Még nem voltak
autóbuszok. Nehéz volt a közlekedés, egy teher autó tetején,
ládák társaságában mentem elfoglalni a munkahelyem. Bírtuk
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Jurka Margit

A keletről érkezett előkelő
Ezután előlépett a második
emberek nem olyan régen Három különleges vendég és egy jó csillag alak. Ha valaki jobban
hagyták le az istállót és a kis
megnézte, észrevette a
Jézus jászolát, amikor egy érdekes történetről lehetett hallani pillantásából, hogy milyen izgatott és hogy nagy sietségben
a környéken, amit sehol nem jegyeztek fel. A királyok lovasai van. Amint azonban a jászolban fekvő gyermekhez lépett,
éppen eltűntek a horizontról, amikor három különleges úgy tűnt, mintha minden sietség és idegesség elszállna
teremtmény közeledett az istállóhoz.
belőle.
Az elsőn egy színes foltozott ruha volt. Úgy volt kifestve, „Én vagyok az IDŐ – mondta, és gyengéden megsimogatta
mint egy bohóc, de a vidám arc mögött nagyon szomorúnak a gyermek arcát.
látszott. Csak, ahogy a gyermeket meglátta, mosolyodott – Tulajdonképpen már alig létezem. Az idő gyorsan száll,
el. Óvatosan közelebb lépett a jászolhoz és gyengéden mondják rólam. De közben az emberek egy nagy titkot
megsimogatta a gyermek arcát.
elfelejtenek. Az idő nem múlik, az idő van. Ott létezik és
„Én vagyok az ÉLETÖRÖM – mondta. Azért jövök hozzád, gyarapszik, ahol egymással megosztják.”
mert az emberek már nem tudnak nevetni. Nem találnak Ezután benyúlt a zsebébe és egy homokórát tett a jászolba.
örömet az életben, minden olyan keserű és komoly lett.”
„Az embernek kevés ideje van ezen a világon. Ezt a
Azután levette színes, foltozott kabátját és betakarta vele a homokórát neked ajándékozom, mert még nem késő.
gyermeket. „Olyan hideg ez a világ. Talán a bohóc kabátja Legyen számodra egy jel, hogy mindig annyi időd lesz,
ad neked egy kis meleget és védelmet.”
amennyit magadnak és másoknak ajándékozol.”
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Az ünnep legyen Ünnep
felkészíteni. Mivel amikor ezeket a sorokat Önök olvassák,
az ÜNNEP már a tetőfokán áll, vagy legalábbis kellene hogy
álljon.
A Karácsony számomra és kis családom számára a
legszeretettebb, legbensőségesebb ünnep és nem a fenyőfa,
a szaloncukor teszi azzá, nem a   kántálás, nem a gyönyörű
tekintetek az ünnepi szentmisén teszik azzá, de még a kedves,
szép ünnepet kívánó, olykor idegen arcok látványa sem az
ünnep titka… Tudják hogy
mi ? Mindezek együtt!- az,
hogy van egy családom,
akikkel körbe ülhetjük
a fenyőfát és könnyek
patakjain át, láthatom
a gyermekeim végtelen
örömét, párom szemében
a fenyőfa fényei mellett
láthatom tükröződni a szót:
nagyon szeretlek; a szót:
ne haragudj; a szót: fontos
vagy nekem.
               Kedves mindnyájan,
akik nem szégyelltek olykorolykor egy könycseppet
ejteni a sok haszontalan szó
helyett; kedves férfiak, akik
nem szégyelltek párotok elé
állni és legalább ilyenkor, Karácsonykor azt mondani neki:
Köszönöm, és nem többet; kedves édesanyák, akiknek nem esik
nehezére átölelni férjüket, gyermekeiket, mert egy jó anyának,
feleségnek ez a dolga; kedves fiatalok, gyermekek, akik nem
szégyellitek megfogni annak az öreg néninek a karját, aki igen
bátortalanul küzd a lépcsőfokokkal, pedig ő csak Isten házába
szeretne eljutni; szóval mindezeknek az embereknek szeretném
azt kívánni tiszta szívemből, hogy az ünnep számukra legyen
olyan igazi ünnep, mint amilyennek megálmodták. A kis Jézus
takarjon be szeretetével minden szemet, amely csak a rosszat
látja, és nyissa meg ezen emberek szívét, hogy legalább ilyenkor
Karácsonykor, ők is a szívükkel lássanak.
Áldott, boldog Karácsonyt mindenkinek.
Tisztelettel: ifj. Pfeifer Tibor

Valahányszor valaki megkér, felkér bennünket, hogy
tegyünk valamit, valami szokatlant, valami mást, mint amit
a mindennapjainkban általában teszünk, valahogy mindig
az első lépésünk hátrafelé halad, esetleg megtorpan, aztán
a jobbik esetben mégis előre is megtesszük, az olykor igen
bizonytalan és nehéz lépést.
Mikor e sorokat írom, Advent második hete van,  a Karácsony
már igen közel, de oly sok minden van azért magunk mögött
is. Számtalan dolgot
megemlíthetnék
az elmúlt hónapok
eseményeiből,
én
most itt, mégis csak az
ünnepeket ragadnám
ki.
Ünnep lehet számunkra
nagyon sok esemény,
mind azok a dolgok,
amelyek
fontosak,
annyira, hogy egy
mosolyt,
vagy
könnycseppet csaljanak
a
szemünkbe,
és
rádöbbentsenek , hogy
a jó Isten nem csak azért
teremtett bennünket,
hogy csak dolgozzunk,
dolgozzunk a mindennapi kenyérért. Néha meg kell állni, le
kell ülni az ünnepi asztalhoz, bár az is meglehet, hogy nem
olyan bőséges az az asztal mint ahogyan szeretnénk, mint
amennyi verejtéket ejtettünk érte. De a friss kenyér illata, az
otthon melege juttassa eszünkbe azt, hogy még ilyenkor is
vannak olyanok, akiknek még ennyi sem adatott meg.
ÜNNEP! Ön számára és számodra mit mond? Talán az jut
róla eszébe, hogy nem kell dolgozni, nem kell fölkelni és nem
kell csinálni semmit?
Akik így gondolják, azokat egy picit most sajnálom. Távol
álljon tőlem, hogy most bölcselkedjek erről, de arról   nem
tehetek, hogy az évek múltával, egyre jobban és egyre
tisztábban látom az élet igazi értékeit, kincseit. Az ünnepre, az
ünnep fontosságára szeretném egy picit mindenkinek a lelkét

u u u u u u u u u u
Ezután a harmadik különleges teremtmény került sorra.
Csúnya sebek hegeivel borított arca volt. Úgy látszott,
mintha mindig ütnék. Amint a jászolban fekvő gyermekhez
lépett, úgy tűnt, mintha a sebek és a sérülések, amiket az
élettől kapott, mind meggyógyultak volna.
„Én vagyok a SZERETET – mondta, és gyengéden
megérintette a gyermek arcát. – Azt mondták, én túl jó
vagyok erre a világra. Ezért lábbal taposnak és ahogy
tudnak, úgy tesznek tönkre.” Miközben a szeretet beszélt,
sírnia kellett és három könnycsepp a gyermekre hullott.
„Aki szeret, annak sokat kell szenvednie ezen a világon.
Fogadd el könnyeimet. Ez egy olyan víz, ami a köveket
csiszolja. Olyan mint az eső, ami a kiszáradt földet ismét
termővé teszi és magát a sivatagot is virágzóvá tudja
változtatni.”
Ott térdeltek az isteni gyermek előtt, az Életöröm, az Idő
és a Szeretet. Három különleges vendég hozta el ajándékait.
A gyermek pedig úgy nézett rájuk, mintha megértette volna

őket. Hirtelen a Szeretet megfordult és azt mondta az ott
álló embereknek:
„Ebből a gyermekből bolondot csinálnak, az életidejét
elveszik és sokat kell szenvednie, mert határtalanul fog
szeretni. De, mert komolyan veszi az örömöt és mert idejét
a szeretetre pazarolja, a világ nem lesz többé olyan, mint
azelőtt volt. E gyermek miatt a világ egy új csillag fénye alatt
áll, és ennek az új csillagnak a fénye minden mást árnyékba
szorít.”
Ezután felállt a három különleges vendég és elhagyta az
istállót. Az emberek, akik mindezt megélték, még sokáig
beszéltek azokról a szavakról, amiket hallottak.
Életöröm, idő és szeretet – három adomány, aminek nagyon
mély jelentősége van, a mi gyorsan élő társadalmunkban.
Vegyük komolyan az örömet, ne sajnáljuk elpazarolni
időnket és szeretetünket. Meg fogjuk tapasztalni, hogy a világ
megváltozik körülöttünk. Világosabb és melegebb lesz.

Közreadja: Ninács Júlia
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Legyetek angyalok

Karácsony, Szenteste a legszebb, legboldogabb ünnepe az évnek. Vajon
miért?
Karacsony estéjén édes izgalom dobogtatja a gyermek szíveket, és ki-ki
örvendező kiváncsisággal bontogatja a neki szánt ajándékokat.
Nem tudom, csak Isten a tudója, hogy ki milyen indíték alapján lépte át
ma éjjel templomunk küszöbét. Lehet, hogy hűségesen megőrzött hite
és szeretete vezérelte lépteit. Lehet hogy a tegnapot megidéző nosztalgia
vonzotta ide. Az éjféli mise különös hangulata, vagy újjászülető vallásos
érzései egyengették útját. Ám itt és most nem az az érdekes, hogy milyen
inditásra érkezett, hanem az, hogy milyen elhatározásokkal, milyen céllal
léptek ki a Szent éjszakába. Mert sajnos sokan élnek egyházközösségunkben
olyan testvérek, akik csak egy éjszakára keresik fel templomunkat. Csak
egy éjszakán énekelnek dicsőséget Istennek. Csak egy éjszakára lobog
fel bennük a hamu alatt szunnyadó hit lángja. Csak egy éjszakára gyúl
ki szívükben a szeretet fényessége. Jézus azonban nem éri be ezzel, nem
egy éjszakára hívja magához embertestvéreit. Mi lenne, mi lett volna
gyermekeitekből ha csak egy éjszakára szerettétek volna őket?
Képzeletben vessünk egy pillantást Betlehem városára! A lakóházakban
kialudtak a fények, az emberek éjszakai nyugovóra tértek. Sokan szénán
vagy szalmán alszanak, mások selymes párnán vagy puha ágyakon. A
gazdagok nyugodtan alszanak, nem kínozza őket a holnapok gondja.
Van elegendő pénzük, tele a kamrájuk, nem igen gondolnak a régen várt
Messiásra, nekik nincs szükségük „égi” segítségre. Számukra a jólét a fontos,
a szórakozás és az élvezetek. Így történhetett ez az egykori Betlehemben,
és így történik ez a mi egyházközösségünkben is. Itt és most többen
vagyunk templomunkban, mint más alkalommal. A többség azonban
ma is nyugodtan alszik, nem virraszt, nem várja Jézust, a Megváltót. Jól
érzik magukat „édes” bűneikben, jól érzik magukat az istentagadás vagy
a közöny langyos vizében, abban a környezetben, amelyet megszépít a
pénz és a szórakozás. Lelkiismeretüket sikerült elaltatni és nem hallják
az ébresztőt. Szívük bezárt kapuján hiába is kopogtatna a karácsonyi éj
angyala. Aki nem éhezi Istent, annak hiába kínáljuk kenyerét.
Isten azonban nem alvásra és nem örökös henyélésre teremtette az embert,
hanem a szeretet nagyszerű kalandjára. Ezért élnek ma is várakozó,

December, Advent, Szent Család ünnepe,
Karácsony és mindezen kívül még mindenkinek
a saját családi ünnepei…Mit érzünk ilyenkor   a
lelkünk mélyén? És mit diktál a szellemünk :  fontos
a biztos anyagi háttér, a biztos munkahely!   És
a “biztos”   SZERETET?   Hol kezdődik a
fontossági sorrend,  melyik az első?
Nagyon nehéz belátnunk, de a  szeretet  mindent
meghatároz: ünnepeinket, az egymáshoz
való viszonyulást, a társadalomban való
létezésünket, a világválság túlélését, és kinekkinek egyénileg a saját problémáját.
Miért adunk és adjunk hálát: egészségünkért,
egy kedves gesztusért a társadtól, a gyerekedtől,
az embertársunktól?
Adjunk hálát a kapott, és ha képesek vagyunk
rá, az általunk nyújtott SZERETETÉRT.
Mit biztosít a SZERETET   :    a családi
harmóniát, amin alapszik a kiegyensúlyozott
lélek és szellem, a munkaképesség. A
meggondolt döntéseket, nehéz pillanataink  
túlélését, betegségeink elfogadását,   és nem
utolsó sorban éjszakáink nyugalmát vagy az
erőt virrasztásainkhoz.
Kívánunk az ünnep küszöbén, ADVENTBEN
mindenkinek annyi SZERETETET, amit képes
kapni es adni.
Az Új Év   sokszorozza meg ezt a
SZERETETET bennünk, hogy még többet
tudjunk adni és befogadni. Szükségünk van rá
a túléléshez!

Tündik Család

lehetünk. Csak ajkunkra kell vennünk az evangélium üzenetét
és tovább kell adnunk az embereknek. Csak szívünk melegével
kell odafordulnunk a szeretetrevágyó embertársainkhoz, hogy
megajándékozzuk őket a legértékesebb karácsonyi ajándékkal,
aminek ez a neve: „Szeretet”.
Sajnos a karácsonyi szeretet még csak szerény patakként
csordogál földünkön, és messze vagyunk attól, hogy a föld
és az ég ajándékait minden ember megkaphassa a csillogó
karácsonyfák alatt.
Isten békéjén nekünk kell munkálkodnunk és azt a
karácsonyfát, amit Jézus letűzött földünkön, nekünk kell
hitünkkel, reményünkkel és szeretetünkkel, mindenkit
megvilágosító karácsonyfává változtatni. Az emberi
gyűlölködés telében Betlehem jelenti az Isten szeretének
tavaszát.

virrasztó emberek. Ők azok akik éhezik és szomjazzák az
igazságot. A Karácsony angyala nem az alvókhoz küldetett,
hanem a virrasztókhoz. Istent nem érdekli a mi tudományunk,
diplomáink, gazdagságunk, de igenis érdekli feléje kitárulkozó
szívünk, alázatos hitünk és lélektisztító bűnbánatunk.
A föld és az ember Isten tulajdona. Ebből következik, hogy
csakis ennek elismerése nyomán találhatja meg minden
ember helyét a társadalomba, a feladatát az életben és a földi
boldogságát. Tehát, a Betlehemi Jézus által, Isten a tulajdonába
jött, hogy megtanítson az élet igazi értelmére és képességeink
helyes használatára.
Megsejtették ezt az egyszerű pásztorok, és kötelességüknek
érezték továbbadni a karácsonyi örömhírt. Így folytatták az
angyali hírnök szolgálatát. Isten ezt a feladatot szánta minden
kereszténynek. Mily szép dolog örömhírt vinni az embereknek.
Talán különös, de mégis kimondom: mindnyájan angyalok
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Ady Endre anyai nagyapja Hám János püspök intézője volt
ides. A keresztelésre a székesegyházban került sor július 6-án,
a keresztapa Gönczy Mihály, a keresztanya Kabay Karolina
volt. A keresztelést Bodczy György tisztelendő végezte.
Volt Pásztor Máriának egy testvérbátyja is, Pásztor Lajos,
aki apja példájára a papi pályára készült Szatmáron. Írással is
foglalkozott a fiatalember, aztán egy gúnyverse miatt kitették a
papneveldéből. Az apa hasztalan próbálkozott Nagyváradon,
hogy felvegyék a szemináriumba, nem sikerült. Ekkor Pásztor
Lajos beállott katonának. Később öngyilkos lett.
Pásztor Mária négy éves volt, amikor elveszítette édesanyját
és hatesztendős, amikor édesapja is meghalt. Az édesanya,
Pásztor Dánielné született Kabay Rozália, 36 éves korában halt
meg a Kőhíd utca 140. szám alatti házban, 1862. november
18-án a szentségek felvétele után. Laurenszky Ferenc temette.
Ady Endre anyai nagyapja, Pásztor Dániel útbiztos, 1864.
április 7-én halt meg hirtelen szívszélűtésben a Kispalád utca
227. szám alatt. Ezért a szentségeket nem vehette fel. Polátskó
János lelkész temette. Ady Endre mindkét anyai nagyszülője
Szatmárnémetiben alussza örök álmát a hídon túli temetőben.
A szülők halála után Mária elkerült Szatmárról az egyik
nagybátyjához, ott élt, amíg férjhez ment Ady Lőrinchez.

Pásztor Dániel (1820-1864) református lelkész Érmindszenten.
Mint fiatal pap megismerkedett a híres szépségű Kabay
Rozáliával (1826-1862), aki vagyonos, de egyszerű falusi
gazdálkodó szülők leánya. Az ismerkedésből szerelem, a
szerelemből házasság lett. Az érmindszenti földbirtokosok
nem nézték jó szemmel, hogy a fiatal tiszteletes úr nem úri
portába nősült. Pásztor Mária, Ady Endre édesanyja meséli,
hogy apja és a mindszenti földbirtokosok között nem állt
helyre a béke, sőt mind jobban kiéleződött a helyzet, aminek
az lett a vége, hogy a tiszteletes előtt egy vasárnap bezárták a
templom ajtaját. Pásztor Dániel tiszteletes nyomban elment
Debrecenbe a püspökhöz, akitől orvoslást kért a rajta esett
sérelmért. A püspök felajánlott számára egy kicsi eklézsiát.
Pásztor Dániel nem fogadta el az ajánlatot, felutazott
Szatmárnémetibe, jelentkezett Hám János püspöknél, és áttért
a római katolikus vallásra. Hám János pedig megtette intézőnek
a szatmárzsadányi birtokon, amely a huszadik század elején is
a jezsuitáké volt. Hám János halála után konfliktusossá vált
Pásztor Dániel munkahelyi helyzete, beköltözött Szatmárra
és itt a hajdani lelkipásztorból, majd intézőből útbiztos lett.
Így került Szatmárnémetibe a Pásztor család, és ezért született
itt 1858. július 4-én Pásztor Mária Ady Endre édesanyja, az

l

l

l

l

H O G Y A N

Csirák Csaba

l

l

l

l

l

l

M O N D J U K ?

A POZITÍV MEGFOGALMAZÁS ÉRTELMESEBBÉ TESZI A GYERMEKEKET

reagálni!) Az a gyerek, aki élénken el is képzeli, hogyan esik le
a fáról, valószinűleg le is fog esni onnan. Sokkal jobb pizitív
megfogalmazást alkalmaznunk: “Keress valami jó helyet, ahol
megvetheted a lábad!”
Naponta több tucatnyi alkalom
kínálkozik arra, hogy helyesen
csináljuk a dolgot. Ahelyett,
hogy azt modanánk: “Ne rohanj
ki a forgalomba”, könnyebb
és jobb azt mondani: “Maradj
velem a járdán” – így aztán a
gyermek elképzeli, mit KELL
tenni és nem az jár a fejében, mit
NE tegyen.
Adjunk a gyerekeknek egyértelmű
utasításokat, miként csinálják
jól, ha valamit tenni akarnak. A
gyerekek nem mindig tudják,
hogyan legyenek biztonságban, ezért utasításaink legyenek
eléggé egyértelműek:
“Tracey fogd meg mindkét kezeddel a csónak oldalát!” – ez
sokkal hasznosabb, mintha azt közölnénk: “Nehogy kiess!”,
vagy ami még rosszabb: “Mit gondolsz, hogyan érezném
magam, ha megfulladnál?” Csak kicsit kell változtatni a
mondatokon, a különbség azonban annál jelentősebb lesz.
A pozitív megfogalmazás segít gyermekeinknek pozitívan
gondolkodni és cselekedni, és abban is, hogy a legkülönbözőbb
helyzetekben alkalmasnak érezzék magukat a cselekvésre.
Elképzelik majd a sikert, és szinte rábeszélik magukat, a
dolgok jó kimenetelére. Bátorító szavainkat egy életen át
megőrzik.

Nem csak a dicséret vagy a rendreutasítás határozza meg egy
gyermek magabiztosságának szintjét. Gyermekeinket azzal
is programozzuk, ha utasításainkat és parancsainkat negatív
vagy pozitív szavakkal közöljük.
Felnőttként magunk irányítjuk
viselkedésünket és érzéseinket,
mégpedig az “önbeszéd” révén,
ami egyfajta fejünkben zajló
csevegés. ( “Csak el ne felejtsek
tankolni!”…”Otthon felejtettem
a
pénztárcám,
bizonyára
kezdek szenilis lenni.!”) Az
“önbeszédet”
közvetlenül
szüleinktől és tanárainktól
sajátítjuk el. Ennek segítségével
mindenféle hasznos adatot
közölhetünk gyermekeinkkel,
amiket aztán magukévá tehetnek
– személyiségük bátorító, szerves részévé válhatnak egész
életükre.
Például mondhatjuk azt: “ne merészelj ma megint verekedésbe
keveredni az iskolában!”, vagy mondhatjuk azt is: “Azt
szeretném, hogy ma jól érezd magad az iskolában, és csak a
hozzád hasonlókkal játssz!”
Ezek csak apróságok, de micsoda különbség! Az emberi
agy működése a magyarázat. Ha valaki azzal kínálna fel
nekünk egymillió dollárt, hogy próbáljunk meg két percig
nem gondolni egy kék majomra, egyszerűen nem tudnánk
megtenni! (Ha nem hiszik, próbálják meg most azonnal!)
Ha egy gyermeknek azt mondják, hogy: “Ne ess le a fáról”,
akkor neki két dologra kell gondolnia: “Ne tedd”, és “ess le
a fáról”. Amire gondolunk, azt automatikusan elpróbáljuk.
(Képzeljük el, hogy keményen beleharapunk egy citromba,
és figyeljük csak meg, hogyan fogunk saját fantáziánkra

Steve Biddulph: Hogyan neveljünk boldog gyermekeket? ( részlet )
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Zita szülei nem is álmodhattak arról, hogy külföldön
tanulhassanak, talán még útlevelük sem volt akkoriban,
amikor egyetemi tanulmányaikat végezték. A
kilencvenes évek elején-közepén begyűrűztek hozzánk
is a különböző, főleg Magyarországon meghirdetett
néhány hónapos egyetemi részképzések. Megjelentek
az egyetemeken a kétnyelvű szakok, megpályázhatók
lettek a különféle ösztöndíjak, képzési lehetőségek.
Mondhatnánk, hogy a ma egyetemistái számára kinyílt
a világ, szélesre tárultak a kapuk: kitartó munkával,
ügyességgel, kellő határozottsággal, világot láthatnak,
nyelvet gyakorolhatnak, szakmát tanulhatnak valamelyik
európai ország egyetemén. Ám, ha nagy elődeinkre
gondolunk, akkor nincs új a nap alatt: a vándordiák, mint
régen, most
is
elindul
„BÉCSI KERINGŐ” –
tapasztalatot
gyűjteni. Mert a diák alapvető tulajdonsága a kiváncsiság,
jellemzője a   tudásvágy. A Szentlélek egyik ajándéka a
hét közül a tudomány lelke... az örök élet és boldogság
elérésének tudományáé. Az internet segítségével
folytattuk le alábbi beszélgetésünket a Bécsben tanuló
„szentlelkes” Maskulik Zitával.
MS: Temesvárra mentél egyetemre. Milyen szakra jelentkeztél?
MZ: Én tulajdonképpen a Temesvári Politechnikának
„Automatizări şi calculatoare” (Automatizálás és
számítógépek) szakára jelentkeztem először (ahová
Zsombori Norbi és Lakatos Levente is), de ide
nem vettek fel. „Pozitív kudarcként” élem meg ezt
a mai napig és egy cseppet sem bánom. További
lehetőségek közül választhattam: a Temesvári Nyugati
Egyetemen Matematika-Informatikát, az előbb említett
Műszaki Egyetemen a   villamosmérnökit, illetve a
gépészmérnökin belül az Ipari Robotok szakot. Végül ez
utóbbit választottam. Az Ipari Robotok a Mechatronika
nevű szak egy része, van ebben gépészet, villamosság és
programozás is. Kecsegtető volt számomra az is, hogy a
képzésnek van német nyelvű része is. Áldom azt a napot,
amikor bekerültem ide.
MS: Huh, nem igazán „lányos” iparág ez, vagy igen? Hányan
vagytok lányok a szakon?
MZ: 51-en vagyunk összesen, ebből hatan vagyunk
lányok. Nekem tetszik ez, mert a sok lány sokat veszekszik
és csicsereg, hát ez, ebben a felállásban nem nagyon
történik meg. Bár a fiúk a csoportban  általában csúnyán
beszélnek, egy idő után már meg sem hallottam.
MS: Már utolsó éves vagy, már ki kellett derülnie, hogy otthon
vagy-e vagy nem? Hogyan látod ezt? Mit hoz a jövő?
MZ: Reál beállitottságú vagyok. Szeretem a mateket és
a gépészetet. Másodéven országos versenyen vettem
részt, tehát elmondhatom, hogy jó nekem. A jövőre
vonatkoztatva nem feltétlenül csak robotokat képzelek
el, hiszen a gépész szak elég széles eszköztárat adott
nekem. Erre alapozva, úgy gondolom képes vagyok új
dolgokat is tanulni. De alapvetően valamilyen mérnöki
munkát képzelek el magamnak.
MS : Hoppá, mi az, hogy mérnöki munka?
MZ: Gondolkodást jelent: valamilyen problémát
megoldani, ami nem mechanikus folyamatot jelent. Arra
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gondolok, hogy ha majd valamit konkrétan elképzelek és
megrajzolok, annak élete legyen, működjön és csináljon
valamit. Ezzel együtt nem zárom ki a kompromisszumot
sem, tehát, hogy elsősorban asztal mögött dolgozzak.
MS: Hogyan tudtad a nyelvtudásodat Temesváron
kamatoztatni?
MZ: Második osztályos korom óta tanultam németül.
Kicsit haragudtam édesanyámra aki nem hagyott békén
és biztatott, hogy még a középiskola utolsó osztályában
letegyem a   középfokú német nyelvvizsgát. Most már
megköszönöm neki, mert amikor egyetemre mentem,
már akkor jól tudtam németül. Az egyetemen német
csoportos vagyok, ami azt jelenti, hogy egyes tantárgyakat
németül tanultunk. Minden félévben más-más szakágnak

A mi emberünk: ZITA*
a terminológiáját, szakszavait tanultuk meg.  
MS: A záró szakdolgozatodat írod Bécsben. Miért éppen ott, és
hogyan küzdötted ki magadnak ezt a lehetőséget?
MZ: A temesvári vezető-tanárom jelezte negyedéven,
hogy diákokat küldenének ki Bécsbe, és a Technische
Univesität Wien keretében tanulhatnék tovább.
Felcsillant a szemem, hiszen ismerőseim, jó barátaim
vannak itt. Kitöltöttem a jelentkezési lapot, a bécsi
egyetem visszajelzése először elkallódott, de azért csak
összejött ez az ERASMUS ösztöndíj, ami  három és fél
hónap időtartamú. Ez anyagilag kb 300 eurós juttatást
jelent havonta, és szerződéses feltétel, hogy 100 eurós
önrészt tegyen hozzá a diák. Itt Bécsben a Kolping
bentlakásban lakom, ami 235 euró havonta és élni is kell.
Ez utóbbira szükséges legalább 200 euró: összeadódik az
önrészből, Anyuciék támogatásából és én is félretettem
otthoni ösztöndíjaimat. Mivel a központban lakom
nincs buszbérletem sem, inkább gyalogolok. A Kolping
bentlakásban sincs semmilyen kedvezmény „keleteurópaiságomból kifolyólag” és nincs más támogatás
sem.
MS: Mi a témád? Biztos valami robot...
MZ: Egy humanoid robotnak a kezét tervezem. Ennek
a kéznek három ujja lenne, az egyik fix, a másik kettő
pedig mozgatható és ujjperecekből fog állni. Fogyatékos
embereknek készülne segítségképpen, cél az, hogy
olcsó és, gyártható legyen. Én javaslatot teszek a kéz
problematikájának megoldására, hogyan oldanám
meg, a bécsi tanárom - aki mellesleg messze nem
olyan megközelíthető és elérhető, mint a temesvári
-   pedig elmondja, hogy milyen irányba haladjak.
Ennek a megodásnak a műszaki leírása lenne maga
a szakdolgozat. Ha elfogadják az ebben a témában
dolgozó kutatók, akkor legyártják a prototípust.  
MS: Mi a különbség Temesvár és Bécs között? Gondolok most
a TEKMEKRE, illetve a bécsi szálláshelyeden folyó életre, vagy
az ehhez kapcsolható keresztény-katolikus egyetemista életre.
Hogyan éled meg ott a hitedet, van-e közösséged?
MZ: Hosszú ideig a TEKMEK-be (Temesvári
Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége) jártam és
nagyon jó volt, fontos szerepet játszott az életemben.
Voltak időszakok azonban, amikor mellőzve és


Akiken átragyog az Isten
SZENT LÁSZLÓ
KIRÁLY
Június 27. 1046 körül +1095. július 29.

,,Amikor a magyarok meghallották -olvassuk a gesztaírónál --, hogy Magnus
(Géza) király meghalt, egész sokaságuk
öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő
akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó
és állhatatos kéréssel rákényszerítették.
Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl
van ruházva a tökéletes virtusokkal,
hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes.
Úgy ragyogott föl, mint köd közepette
a hajnali csillag, mely elűzi a homályt;
és miképpen a telihold világol a maga
napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.’’
Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban,
hogy őt adta a magyar nemzetnek az
első szent király halálát követő négy
évtizedes viszály után. Uralkodása
sorsdöntő volt népe történelmében.
Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette
a magyarságot a belső veszedelmek
örvényéből, és megmentette a külső
ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól.
A belső viszály és egyenetlenség hozta
magával, hogy nem magyar földön,
hanem Lengyelországban látta meg a
napvilágot. Születésének éve a körülményeket egybevetve 1046-ra tehető.
Atyja I. (Bajnok) Béla magyar király
(1060--1063) volt, anyja Richéza, II.
Miciszláv lengyel király leánya, nőágon
II. Ottó császár dédunokája.
László még jóformán fel sem serdült,

máris viszontagságos időket kellett
átélnie: a testvérharcot András király
és apja, Béla herceg, majd az évekig
húzódó viszályt Salamon király és Géza
bátyja között. Így korán megedződött
az élet iskolájában, s korán előkészült
sok harcot magában rejtő uralkodói
éveire. Az ő feladata lett ugyanis az
ország ,,megállapítása’’, mint Hóman
Bálint megjegyzi, vagyis a belső rend
megszilárdítása és a külső határok biztosítása.
1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép
akaratából, jóllehet Salamon még életben volt, át kellett vennie az ország
kormányzását. Lelkületére jellemző,
hogy nem koronáztatta meg magát,
,,mert csak békességet kívánt -- mint
a krónikás írja --, hogy visszaadhassa
Salamonnak az országot, és magának a
hercegséget tartsa meg’’. Erre azonban
nem került sor, mert az egész ország
népe egy emberként állt mögötte.
Nevéhez fűződik Horvátország és
Szlavónia meghódítása. De erre nézve
is megjegyzi a krónikás: ,,Ezt a király
nem kapzsiságból cselekedte, hanem
azért, mert a királyi törvény szerint őt
illette az örökség’’, lévén a megözvegyült királyné a magyar király testvére.
A sok háborúság, amit kényszerűségből
kellett vállalnia, váltotta ki belőle a
montecassinói apáthoz 1091-ben
írt levelében a következő vallomást:
,,Bűnös ember vagyok, mivel nincs
lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni igen súlyos bűnök nélkül.
Az elnéptelenedett területekre új
telepeseket hozott, kiépítette e keleti
részeken a közigazgatási szervezetet, ily
módon politikai egységgé formálva a
későbbi Magyarországot. Ezt a munkát
az északnyugati részeken is ő kezdte
meg, de Kálmán király fejezte be. Ők
ketten építették ki a 72 vármegyéből
álló vármegyei rendszert.
A politikai szervezés munkájával párhuzamosan haladt az egyházi élet megújítása, intézményeinek újjászervezése,
továbbfejlesztése. A meglévő székesegyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította, a
megkezdett templomépítéseket befejezte, új egyházak és kolostorok egész
sorát alapította. Szentjobban, a Tolna
megyei Bátán és a nyitrai Koloson
bencés kolostorokat létesített. Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a
püspökségekről is. A váci székesegy-



házat befejezte. Újakat épített Váradon
(,,Templomot rakatál szíz Máriának,
Kiben most nyugoszol menden tisztességvel’’) és Gyulafehérvárott.
A kor szelleme, másrészt László nagy
tekintélye és egyházias gondolkodása
hozta magával, hogy az egyháziak
életviszonyainak szabályozásába is
belenyúlt. Az 1092-ben Szabolcsba
összehívott zsinaton intézkedtek a papok házassága ügyében, tilalmazták az
egyházi javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök megtartását.
Ugyanez a zsinat büntetéssel sújtja a
pogány szokásoknak hódolókat, és szabályokat léptet életbe az erkölcsi élet
védelmére, mind a házasságon belül,
mind azon kívül.
A magyar nemzet és az Egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor
István, Imre és Gellért ereklyéit 1083ban fölemeltette, az egyházi és világi
nagyok, valamint hatalmas néptömeg
jelenlétében. Ezzel a magyar népnek a
saját nemzetéből adott szent példaképeket.
,,Szinte állandóan a tenyerén hordja,
kardja élén hordja az életét: minden pillanatban kész odadobni azt Egyháznak,
hazának, egyeseknek -- mindennek és
mindenkinek, akikben, amiben azt a
két szentséget látja testet ölteni, amelyért élt: a magyar ügyet és az Isten
ügyét’’ -- írja róla Sík Sándor. Egész
élete, eljárásai, intézkedései a szentség
jegyét viselik magukon. Már a krónikás
is úgy jellemzi, mint aki ,,mindenkor
rugalmas volt és szelíd. Vigasztalta
a bajtól sújtottakat, fölemelte az elnyomottakat, az árvák kegyes atyja volt.
Az ország minden lakosa csak kegyes
király néven emlegette. Épp így kitűnt
lelkével. ,,Testedben tiszta, lelkedben
fényes, szívedben bátor, miként vad
oroszlán.’’ Amikor tehette, szeretett
félrevonulni és imádkozni. Imáinak
hatásossága nyilvánul meg az alakját
körülfonó legendákban is: az üldöző
ellenség előtt a szikla meghasad, éhező
katonái táplálására szarvascsordák jelennek meg, imájára víz fakad a sziklából, az ellenség elé dobott pénzei
kővé változnak... Ugyanígy lesz ,,Szent
László füve’’ gyógyír a betegség ellen.
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feleslegesnek éreztem magam, így hát fontosnak láttam
a váltást. Szentmisére a Bécsi Magyar Egyházközségbe,
a Szent Erzsébet templomba (Deutschordens-Kirche)
járok. Itt havonta egyszer van ifjúsági mise és ezek
emlékezetesek számomra, többek között azért, mert
a zenészek összhangban vannak egymással, figyelnek
egymásra. Sok „Gável-tesvérek” dalt játszanak, amely
együttes május 30-án élőben fog evangelizálni itt, az
ún. Templomok Hosszú Éjszakájá-n (Lange Nacht
der Kirchen).   Ugyanakkor egyszer egy hónapban ide
szoktam  járni a bentlakásba Kolping misére, amit Alfréd
atya tart. Bécsben végül is rövid ideig leszek-vagyok,
és nem nagyon látok lehetőséget arra, hogy intenzív
közösségi életet éljek. Vannak itt barátaim, Dolóczki

Boldog Új Évet!
Boldog Új Évet
kívánok mindenkinek;
annak aki dolgozott,
de annak is, kinek az sem jutott;
akinek megvolt mindene,
de annak is, ki gonddal volt tele;

Tamás és felesége és még egy gyermekkori barátnő.  
MS: Mi várunk haza...de te hazajössz? Mit hoz a jövő?
MZ: Mindenképpen hazamegyek és az önélatrajzomat
otthoni cégekhez nyújtom be. Már van legalább két
ötletem erre vonatkozóan. Bízom benne, hogy nagyon
jó lesz, amikor hazamegyek. Van, aki visszavár otthon
a Szentlélekben. Tervezünk, álmodunk. Jövőt látok az
otthoni fiatalokban.
*A beszélgetést 2OO8 tavaszán folytattuk le. Azóta Zita hazatért,
dolgozik. Tapasztalatgyűjtése tanulságos és aktuális, ezért értelmét
láttuk az anyag közlésének.

Lejegyezte: Mares Sándor

annak, aki megpihent,
hogy erőt gyűjthessen,
de annak is, aki betegségben
szenved.
Egy szóval: Mindenkinek.
Uram, adj mindenkinek
Békét és kenyeret.
Tekints munkánkra,

Mienk az égen minden csillag…
I. Egyszer úgy adódott, hogy egy
ismerős
diáktársammal
indultam
Kolozsvárról
Nagybányára,
de
Désen hoppon maradtunk, mivel a
benzinkútnál nem találtunk benzint.
Akkoriban a dési ferences kolostorba
jártunk néhányan egyetemisták, Böjte
Csaba lelkigyakorlataira, így felmerült a
lehetséges megoldás, hogy kanyarodjunk
a rendház felé, hátha kölcsön kapunk
10 liter üzemanyagot, amivel tovább
lehet haladni. Valóban sikerült is ezt
megoldani, sőt péntek reggel lévén,
reggelire is meghívást kaptunk. Nemes
egyszerűséggel volt az asztalra kitéve
némi főtt szemes kukorica és tea. Nem
ettünk nagyot, de jót reggeliztünk és jól
esett a közvetlen és barátságos emberi
szó is.  
II. Két órás késéssel érkeztem meg első
randevúnkra, szombat este a bentlakásba,
miután a kolozsvári Szent Mihály
plébánián bútorokat cipeltünk. Attól
tartottam, hogy tiszavirág életű lesz első
találkozásunk. Úgy kezdődik, hogy máris
vége van. De nem így történt! Bebocsájtást
nyertem, Gyike meleg szavakkal
fogadott és néhány szelet margarinosvegetás kenyeret is megosztottunk
vacsorára, majd egy csésze tea mellett
beszélgettünk hosszasan. Azóta sem

Sorsunkra és családunkra.
Adj a földnek bőséget,
Védelmezd a vetéseket,
Erősítsd a gyengéket,
Vedd észre az elesettet,
Adj mindenkinek erőt, egészséget,
Áldást, örömet, szeretetet,
Hogy az ember boldog lehessen.

Lupcsa András

fejeztük be ezt a beszélgetést, és közben
eltelt 14 esztendő.
III. Az idén adatott meg számunkra
először, hogy baráti házaspárral és
gyermekeikkel együtt nyaraljunk egy hetet
a tengerparton, a székelyföldi szabadidős
családi
táborunkat
megelőzően.
Sátorban aludtunk, magunk főztünk és
mosogattunk, időnként közösen gyertyát
gyújtottunk, kicsik és nagyok Szentírást
olvastunk és imádkoztunk. A zuhanyozási
és vízvételi lehetőség meglétén kívül
semmiféle szolgáltatáshoz nem voltunk
kötve. Egyszerűen, olcsón és ami a
legfontosabb: szabadon és gyomorideg
mentesen, sőt igazi örömben telt el
a hetünk. Három vagy négy csillagos
szálloda helyett esténként miénk volt az
égen minden csillag, és a hajnali szellő
szabadon belopózhatott közénk, nem
állták útját vastag falak.
Nehéz idők jönnek? Vagy itt vannak már
és lassan-lassan maguk alá gyűrnének?
A válaszom: erősen megkötöm
magam a testvéri közösség kötelével,
Szerelmemnek
napsütötte
mezők
egyszerű virágaiból kötök csokrot,
és amíg az udvar végében álmodott
kemencéről gondolkodom, a sarki
üzletből vásárolt kenyér fölé sem felejtek
el keresztet rajzolni.
Mares Sándor

Az Ajándék olvasható a www.szentlelek.catholic.ro
internetes honlapon is.


