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ÚT A CSILLAGOK ALATT
November 16-án, szerda este, különös élményben
volt részem. Birinyi József egy általa készített ﬁlm
ősbemutatójára hívott meg Csirák Csabával együtt.
A bemutató előtt napokon keresztül tiszteletköröket
futottunk kölcsönösen. Ha Csabát kérdeztem, úgy
éreztem ki hangjából, hogy szívesen menne a bemutatóra,
ugyanakkor engem is kímélni akart. Túlságosan nagy
fáradtság, summáztuk együtt minden beszélgetés
végén. Aztán a kiskaput is
megtaláltuk: majd elhozzuk a
bemutatót Szatmárnémetibe.
Birinyi József barátunk is
mintha ezt erősítette volna
bennünk. Nagy a távolság,
közel 700 km, s aztán rögtön
a
bemutatót
követően
hazautazás… Majd egy
közös rendezvény alkalmával
találkozunk Szatmárnémetiben,
s megejtjük a bemutatót. Ha
magam dolgaiból indulok ki,
minden az út ellen szólt. Van
teendő bőségesen idehaza,
hittanórák, takarítás, ünnepre való készülődés… Egy
benső hang azonban azt súgta: Menni kell!
Elindultunk. Megérkeztünk, s az autó számára is találtunk
biztonságos parkolót a közelben. Nem szerettünk volna
az éjszaka közepén menetrendszerinti járattal hazaindulni.
Még egy kicsit rácsodálkoztunk a lassan elcsendesedő
városra, felkerestük a közelben lévő Szent Rókus kápolnát.
Éppen vége lett a szentmisének. Jó ráhangolódás az estére.
Kilépve a Rákóczi útra, emlékeimben a 2006-os októberi
eseményeket megörökítő ﬁlmkockák elevenedtek meg.
Most milyen más minden. S így lassan megérkeztünk az
Uránia Nemzeti Filmszínházhoz, a magyar ﬁlmjátszás
gyönyörű szentélyéhez.
Minden készen áll az estéhez. Díszvilágítás bekapcsolva,
szőnyeg leterítve, a meghívott vendégek nagy nyüzsgés
közepette érkeznek. Az este főszervezője megpillant, segít

számára a papi civilem. „Atya, szólít meg, Kiss-Rigó László
Püspök úr nem tud személyesen jelen lenni. Szólni kellene
néhány szót a vetítés előtt.” Órámra pillantok, még negyed
óra a kezdésig. Talán kissé zavarodottan, de rendezni
próbálom gondolataimat. S ahogyan a percek telnek,
egyre inkább a bizonyosság költözik lelkembe. Tudom,
hogy nincsenek véletlenek. A Gondviselés szándéka
volt, hogy ma itt legyek. Jól döntöttünk. Tőkés László
videó üzenetben küldött
gondolatai után én is szót
kaptam. S aztán? Következett
másfél óra, amely csupán
néhány pillanatnak tűnt
számomra. A két zarándok
16 napja, a gyalog megtett
500 kilométer Fatimától, a
Világ Oltárától, Santiago de
Composteláig, Szent Jakab
apostol sírjáig. S aztán egy
kis ráadás még (100 km),
érkezés a Világ Végére, (Cape
Finisterre=Finis Terrae). Ez
a híres El Camino. Sok hívő
keresztény nagy álma. Hátizsákomat (terheimet) cipelve,
megtenni az UTAT.
Feledhetetlen élmények sokaságával szívünkben éjszaka
11 órakor Csabával hazaindulunk. Latinovits Zoltán
csodás versmondása kényszerít olykor hallgatásra. Nem is
tudtam, hogy ilyen közel van Szatmárnémeti Budapesthez.
Igaz, nagyon fáradtan, de hazaérkezünk.
Vasárnap, templomszentelésünk búcsúünnepén a
szentmisék végén plébániai értesítőnk ünnepi számát, az
Ajándékot osztjuk majd a jelenlévőknek. S ha megtisztelsz
ﬁgyelmeddel, és elolvasod ezt a szösszenetet is, szeretném,
ha megjegyeznéd: a magad életében sincsenek véletlenek.
Nem véletlenül ünnepeltél ma velünk együtt. Erősítsen a
mai ünnep, hogy aztán a magad Útját is végigjárhasd a
csillagok alatt.
Áldott ünnepet!
Merlás Tibor, plébános
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Krisztusban Kedves Testvérek!

1. Napjainkban egy olyan magatartástudat kezd
terjedni, amely félelemből táplálkozik. Igen, mintha az
emberek félnének egymástól, félünk a másiktól, félünk
az idegentől, félünk attól aki másként gondolkodik
mint mi. Az apostolok félelmükben magukra zárják
az ajtót, és úgy gondolom sokszor mi magunk is
ugyanúgy teszünk. Ha életünket a mai evangélium
szemszögéből vizsgáljuk meg, akkor bizony könnyen
arra a megdöbbentő következtetésre jutunk, hogy mi
magunk is sokszor ugyanúgy félünk, mint egykor az
apostolok.
A félelem a mi emberi jövőnkhöz kötött, ahhoz a
társadalomhoz amiben élünk, mert sokszor nem
értjük a jövőt azt, hogy milyen irányába tartunk.
Köze van hozzánk ennek a jövőnek, mert megakarjuk
érteni, hogy mit hoz majd a munkánk, mit hoz az
amit a gazdaság magából kitermel egyre gyorsabb és
gyorsabb ritmusban, és ezért sok minden kimarad az
életünkből, és olykor arra a szomorú következtetésre
jutunk, hogy nincs időnk, hogy 36 óra sem lenne elég,
és még inkább belehajtjuk magunkat egy torkot szorító
ritmusba, ahol a szívünk egyre inkább elhidegül, a
másokra való ﬁgyelem pedig, sokszor az érdek felületes
szintjén marad. Egyre többször csúszik ki ajkainkon a
fájdalmas megtapasztalása annak: hogy már erre sincs
időm.
Szia, hogy vagy?- szólunk csak oda a másiknak, és
meg sem várva a választ már lépünk is, a másik pedig
talán csak a hátunknak tudná elmondani azt amit talán
mondott volna, ha lett volna lehetősége. Ez a stresszes
ritmus, amit összegyűjtünk és szépen lassan magunk
előtt tolva csak növelünk, megakadályoz abban,
hogy igazán beszélgessünk, és ne csak fecsegjünk,
megakadályoz abban, hogy gondolkodjunk és ne csak
felületes döntéseket hozzunk, ez az a szorongás amit
rossz humorral, fejfájással, gyomorgörccsel ﬁzetünk
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meg. A gyermekeink pedig szépen átveszik tőlünk,
mert ők maguk is belekényszerülnek, a felületesség
és a rohanás taposómalmába, nem csoda, hogy aztán
amikor lehetőségük van, akkor kiadják magukból, talán
nem a legszalonképesebb módon.
Életünk ezen pillanatában lép be életünkbe Jézus, úgy
ahogy az apostolokkal is tette. Betér hozzánk, hogy
újra örömünket lelhessük abban amit teszünk, hogy
megérthessük, hogy a keresztény ember meghívása
örömre szól, amely az ő állandó bátorító jelenlétéből
táplálkozik.
„Vegyétek a Szentlelket!” A Szentlélek ajándékaival
képes megváltoztatni életünket, megváltoztatni, friss
lélegzetvételhez juttatni és visszaadni az örömet.
Hányszor és hányszor fogadtuk már meg magunkban,
hogy a következő héten igazán meg akarom változtatni
az életem, újra helyet akarok adni az életemben az
örömnek, az egymásra ﬁgyelő elismerő szeretetnek.
Bizony ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor
sokszor már hétfő délelőtt sem emlékszünk arra a
jó elhatározásra amit talán vasárnap tettünk. Bizony
szükségünk van a Szentlélek megerősítő és bátorító
jelenlétére, bizony szükségünk van, hogy újra az
emlékezetünkbe idézze, hogy Krisztus kereszthalála és
feltámadása révén nincs mitől félnünk.
Joseph Haydn, a nagy zeneíró őszinte hitű katolikus
ember volt, aki sokat adott vallására. Az egyik
tanítványa, aki szintén komoly nevet szerzett a
zenében, eljátszotta előtte nemrég elkészült zenés
miséjét. A Hiszekegy részletet pianóban (csendesen,
halkan) játszotta az ifjú művész. Egy ideig csak
hallgatta Haydn, aztán felkiáltott: de ember, hogy lehet
a Hiszekegyet így játszani? – Így tesz sok keresztény
is: ha hitüket kell megvallaniuk, mindjárt csendesek
lesznek. Pedig éppen ma kell forte, sőt fortissimo
hitünkről tanúságot tenni. Vagy talán szégyelljük?
2. Krisztus új parancsot hagyott ránk, azt a parancsot,
amely belülről világosít és vezet minket, az a parancs
amely képes megláttatni velünk mások vonásait, amely
képes erőt adn,i akkor amikor másokért fáradozunk.
Jézus nem növeli a törvények számát, hanem nemes
egyszerűséggel visszavezeti mindegyiket a lényegesre.
Egy igazán a fontos, hogy szeressétek egymást. De
mit is jelent ez a konkrét helyzetekben? Azt hiszem
szükségünk van, hogy kérjük a Szentlélek kegyelmét,
a leleményesség kegyelmét, amely képes meglátni a
legegyszerűbb emberi pillanatok mögött a másikban
rejlő kincset, amely képes mindig új és új formában
szeretni a másikat.
A Szentlélek kiáradását természeti jelenségek is
megerősítették: a zúgás, a felhő, a tűz, a szél; azok az
elemek amelyek segítik érzékszerveinket, hogy szívünk

újra lángra lobbanhasson.
A Lélek zúgás és földrengés, mert alapjaiban ingatja
meg felületes biztonságot adó látszat-értékeinket,
segít, hogy a közhelyes kereszténységből a személyesen
megélt hit felé haladjunk.
A Lélek felhő, mivel arra hív minket, hogy megbízzunk
valakiben, arra bátorít, hogy kövessük Krisztust, hogy
ne veszítsük el a helyes irányt.
A Lélek tűz, mert lángra lobbantja a szívünket, és
megvilágítja utunkat. A Lélek szél, mert felfrissít és
felüdülést hoz ﬁnom, átölelő jelentléte.
3. A Lélek az egység köteléke, mivel a bábeli ember
gőgjét amely megosztottságot, és meg nem értést
eredményezett, a sokszínű egység által újra elfogadó
elismerő szeretetté változtatja.
Kérjük a Szentlelket, amikor nem értjük egymást a
családban, amikor nem értjük saját magunkat. Kérjük
a Szentlelket, hogy hét ajándékával erősítse lelkünket.
Adjon bölcsességet, hogy megláthassuk a dolgok
mögött Isten jelenlétét, és Isten tekintetével nézzük a
világot. Adjon értelmet, hogy látszat mögé láthassunk
az igazi értékek keresésében, hogy felfedezhessük
a másikban Isten vonásait. Adjon tanácsot, hogy
megismerhessük Isten tervét a saját és felebarátaink
életében, és így megfontoltan hozhassunk döntéseket.
Kérjük a Szentlelket, hogy adjon erőt, a rosszal való

szembenállásban, erőt, hogy kötelességeinket a krisztusi
szolgáló szeretet hassa át. A Lélek a tudomány lelke,
mely az Isten teljes szeretetéből születik. Aki ismeri
Istent, az a személyeket és a dolgokat vele együtt látja,
még a természetet is. Az igazi tudós így válik képessé
arra, hogy mások életét megjobbítsa, mert megérzi a
teremtett dolgokban a Teremtő nagyságát.
Kérjük a jámborság lelkét, hogy Istenben atyára az
emberekben pedig testvérekre találjunk, adja meg
a jámborság kegyelme által, hogy reményünket a
gondviselésre bízzuk.
Kérjük az istenfélelem kegyelmét, amely ellentéte az
emberi félelemnek. Elismerése Isten nagyságának, és
szeretetének. Az istenfélelem kegyelméből táplálkozik
a dicséret, az elismerés, a köszönet.
Raimon Panikkar szavait szeretném eszünkbe idézni:
“Ültessétek magatok köré a megbocsátás oázisait, a
béke piciny oázisait a gyülölet sivatagjaiban; építsétek
magatokhoz közel engedő utakat, tárjátok ki a kapukat,
teljetek el újra melegséggel, élesszétek újra a bizalmat.
Sokasítsátok meg ezeket az üdítő forrásokat, és a
félelem sivataga eltűnik.”
Adja Isten, hogy így legyen.
Lapka József
(a 2011 november 20-án, az ünnepi búcsús szentmisén elhangzott
szentbeszéd szerkesztett változata)

Állsz a sír mellett és érzed, hogy semmi sem
biztos, csak Isten irántunk való végtelen
szeretete: „A hegyek megmozdulhatnak,
a halmok táncra perdülhetnek, de az én
szeretetem nem hagy el soha!" – mondja
neked is a Szentírás által az élő Isten! Merj
belekapaszkodni e végtelen jósággal hozzád
hajló szeretetbe, alázattal fogd meg Teremtőd
kezét, és hagyd, hogy vezessen. Hidd el, a
csillogó, villogó bevásárló központokon, a
zajos elegáns partikon túl is van élet. Isten
azt akarja, hogy fedezd fel Őt, és szeretteidet,
testvéreidet. Szeretné, ha az Ő öröme a mi
örömünk lenne: a létezés, a tudás, a jóság, az
alkotás, egyszóval a szeretet örömét kínálja
fel nekünk. Az emberiség legértékesebb
tanítása, az Isteni főparancs neked is szól –
„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
és felebarátaidat, mint önmagadat" – és
boldog leszel már itt ezen a földön, ráadásul
megkapod az örök életet is!
Böjte Csaba OFM: Halottak napján-részlet
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HALLGATAG RÓZSA AZ ÜNNEPI
ASZTALON

„- Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen
a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, s akkor majd ajándékul
elárulok neked egy titkot.
A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat.
- Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz - mondta nekik. - Ti
még nem vagytok semmi. Nem szelídített meg benneteket senki, és ti
sem szelídítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt.
Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz- meg százezer. De
én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon.
A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta:
- Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. (Az én
rózsám) egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit
öntözgettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam. Mert róla öldöstem
le a hernyókat (kivéve azt a kettőt-hármat, a lepkék miatt). Mert őt
hallottam panaszkodni meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is. Mert ő az
én rózsám”.
Én már nem is emlékszem, hogy mikor és hogyan csöppentem
bele az Ajándék szerkesztésébe. Talán úgy indult az egész,
hogy időnként írtam. Aztán megint. Aztán megint. Volt egykét elképzelésem is arról, hogyan kellene továbbhaladni:
egyrészt megtartani a hagyományt, bátorítva magunkat, hogy
írjunk és olvassunk, ezáltal megőrizni a lap közösségi jellegét
és közösségépítő erejét; hirdetni az Örömhírt; erősíteni az
Egyházhoz való kötődést, negyedrészt pedig kihasználni
az írott szó lehetőségét arra, hogy építsük, gazdagítsuk a
Szentlélek plébánia „terhet hordozó”, tehát ﬁatal felnőtt,
közép-és szépkorú rétegének hitét, hitbeli tudását. Számomra
az is fontos, hogy tesszük mindezt örömmel, minél
helyesebben, magyar nyelven, ezáltal gyakorolva, használva
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és megőrízve ezt. Évekbe tellett, amíg ezt a „négyesfogatot”
magam számára megfogalmaztam és akárhogy is vizsgálódom,
az idő elteltével nem gyengült bennem ez a meggyőződés.
Emlékszem hosszú estékre, amikor őszinte izgalommal
vártam egy-egy lapot, írást tartalmazó levelet és a hosszúra
nyúlt éjszakákra amikor Veress Leventével (vajon jól
emlékszem?), majd Vass Lórira, majd Aranyosi Gellértre és
Bodnár Ágira akikkel együtt gondolkodtunk a számítógép
előtt, hogyan is nézzen ki, hogyan lesz élvezetesebb majd az
íróinknak-olvasóinknak forgatni az Ajándékot. Kellemesen
hűvös volt az iroda tavasszal és ősszel, még hűvösebb volt
ellenben télidőben, de sokszor megtörtént, hogy a karácsonyi
műsort vagy szilveszteri kabarét próbáló gárda tagjai plébániára
érkezésükkor, vagy éppen elmenőben sorban köszöntek be,
ugrottak be az irodába, fel-fel melegítve a levegőt körülöttünk
és bennünk.: az újságot csináljátok? És mi láttuk a szemükön,
a tekinteteken, ugyanazt az eltökélt örömet ami bennünk
bújkált: újra és újra elindulni, összejönni, vállalni, cselekedni.
Nem a mások egykedvűségével, bezárkózásával hadakozni,
hanem saját magunk kényelmességét leküzdeni, együttes
erővel gyarapítani a közös ünnepeinket együtt dúdolva
Zoránnal:
A ritka percek selyemszalagját most együtt bontsuk fel,
A számlát úgysem veszíthetjük el, most mégis rejtsük el,
S mint szelíd kéz a lázas gyermek forró homlokán,
Vagy rossz álom, ha felriaszt, és odabújsz hozzám,
Olyan jó-jó-jó, de mondd, hány perc az ünnep?
Oh mondd-mondd-mondd-mondd-mondd, mondd, meddig tart?
A béke, nehogy végleg elfelejtsd, üzen, hogy létezik,
Mondd, meglep-e, ha átnyújtom neked az ünnep perceit?
S csak félrekapcsolt csengetés, ha drága hangot vársz
Vagy régi zsebben maradt pénz, mit szűk napon találsz
Oh mondd-mondd-mondd-mondd-mondd, mit ér az ünnep?
Oh mondd-mondd-mondd-mondd-mondd, mondd, meddig tart?
A rendszer maradt: alapötlet és lapterv-kezdemény egy-egy
megszólítás, egy-egy körlevél, beérkező írások. A technika
fejlődött, egy-egy átdolgozott, „átajándékozott“ éjszaka
után két lépésre volt az ágy, a munkába indulásig maradó egykét órából nem kellett tíz percet sem hazamenetelre fordítani.
Mindenféle csatornán közlekedtek az írások, szavak,
félszavak Péter János és közöttem és nem mondhatnám, hogy
személytelenebbé vált volna a kapcsolatunk. Igaz kevésbé
voltunk így együtt Tibor atyával, és sokszor csak virtuálisan
tudtuk megveregetni a vállát egy-egy vezércikk nyomán. Az
ünnep elteltével azonban nem maradt el egy-egy férﬁas
kézszorítás sem…
Az is igaz azonban, hogy Margit néni pontosan a számítógép
nyújtotta lehetőség által gazdagodott egy-egy újabb
találkozással, hiszen a gyönyörű, rajzolt betűkből formált
írásokat Buier Erika gépelte be és küldte el nekem.
Most ősszel azonban megbotlasztottam a rendszert:
kerestem a szavakat, nem jött az ihlet, kevés volt a szusz
és már nem indult el az ötlet nyomán a körlevél, tétovázó
volt a megszólítás. Csirák Csabát idézem: “nagy a csend az
újság körül.” És mégis, a várakozás, a keresés belső izgalma
megmaradt.

Az Exupéry idézet így folytatódik:
„Azzal visszament a rókához.
- Isten veled - mondta.
- Isten veled - mondta a róka. - Tessék, itt a titkom. (...) - Az idő, amit
a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.
- Az idő, amit a rózsámra vesztegettem... - ismételte a kis herceg, hogy
jól az emlékezetébe vésse.
- Az emberek elfelejtették ezt az igazságot - mondta a róka. - Neked
azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél
azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért...
- Felelős vagyok a rózsámért - ismételte a kis herceg, hogy jól az
emlékezetébe vésse.”
(Antoine de Saint-Exupéry: A Kis Herceg)
Arcok, tekintetek, kézszorítások, mondatok… Az újság
csak egy darab papír : elszakad, elfoszlik, semmivé válik.
A beléfektetett remény, energia, az egymás felé fordított

Hirdesd az Evangéliumot

Megjelent Ardai László Attila: Hirdesd az Evangéliumot című
munkájának második kötete.
2011 júniusában vehette kezébe az olvasó a SzentGyörgyi Albert Társaság „Otthonom Szatmár megye”
sorozatában Ft. Ardai László Attila kanonok három részre
tervezett legújabb munkájának első kötetét, a „Hirdesd
az Evangéliumot” prédikációs könyv „A évét”. Kedves
vendégpapunk, aki minden vasárnap a 11 órai szentmisén
szolgál templomunkban, elkészítette a hármas-ikrek
második kötetét is a „B évet”. Ardai Attila prédikációi
ezúttal nem csak a szószékről, hanem írásban is eljuthatnak
a hívekhez. Hallatlanul izgalmas szellemi-lelki játékot kínál
az azonos vasárnapra írott „A év” -i és „B év”-i prédikációk
összevetése. Öröm olvasgatni Ardai Attila könyveit, mert
általuk betekintést nyerünk a bibliai korba, az akkor élt
emberek életébe, szokásaikba, közelebb kerülünk az
apostolok életéhez, és ami a leglényegesebb magához Jézus
isten-ember alakjához. Egyháztörténetet is tanulhatunk
ezekből a könyvekből. A szerző a szentíráskori jog és szokás-

ﬁgyelem, a születése körül „ügyködők” szeretetete nem
vész el. Az őszinte kérdés amelyre nekem, mint annak aki
valamikor ezt a területet csak úgy menet közben felvállalta
nem az, hogy mennyi időm volt erre? Ez csak a második és
inkább kapcsolat- és munkaszervezési kérdés. Az első kérdés :
szeretlek-e Benneteket annyira, hogy vizet keressek és találjak,
odahordjam, odacsöpögtessem ahová kell és vágyakozzam
arra, hogy kapcsolatban legyek veletek, hogy olyan csapatot
alkossunk amelyen nem fog ki a hajszoltság, a szétziláltság, a
rendeltlenség, a bezárkozás démona ?
Ha ránézek az oltárra, akkor ott virág van, időnként
a kertünkből, az asszonyok és férﬁak által megkapált
rózsatövek megvigyázott rügyeiből fakadt rózsák. És
nagyböjtben, amikor nincs virág az oltáron, akkor is várunk
és vágyakozunk arra, hogy legyen. Mert van helye ott a
virágnak, van helye a hallgatag rózsának az ünnepi asztalon.

Mares Sándor
kultúra elemeit is felvillantja köteteiben. Hitben, Szentírás
ismeretben, műveltségben gazdagodik, aki ezeket a munkákat
olvassa. Segít megelőzni az élet legnagyobb ellenségeinek
eluralkodását rajtunk a bűnét, a betegségekét és az örök
halálét.
Könyvének megírásakor szerzőnk elsősorban a
túlterhelt paptestvéreit akarta kisegíteni. Elsősorban számukra
nyújt segítséget a kötet. Paphiány van, amikor a tevékeny
papság hihetetlenül elfoglalt, sokszor alig-alig akad ideje „a
szent szövegekből kifejteni a hit misztériumait”. Amikor ilyen
időzavarban van a pap, előveszi Ardai Attila könyvét, és az
máris kisegít a bajból.
Mi azonban abból indulunk ki, hogy ezek a prédikációk
a hívekhez szólnak, őket szólítják meg, őket szólítják fel
együttgondolkodásra, és közös Evangéliumhirdetésre.
Ardai Attila „Hirdesd az Evangéliumot” c. munkáját
ajánljuk azoknak, akik most veszik kezükbe a Bibliát.
Ajánljuk azoknak, aki nem vesznek részt rendszeresen
szentmisén. Ajánljuk az ágyhoz kötött betegeknek. Ajánljuk a
hitoktatóknak. Ajánljuk a külföldön munkát vállalóknak, akik
az idegen nyelvű szentmiséken értetlenül állnak a szószéken
elhangzók előtt. Vigyék magukkal ezeket a lelki támaszt
kínáló köteteket. Nincs szebb ajándék karácsony táján, mint
a prédikációs könyveket átadni szeretteinknek, barátainknak,
ismerőseinknek. Ardai Attila könyve ﬁatalokhoz éppen úgy
szól, mint az idős nemzedékez.
Végzetül ajánljuk a nem hívő embertestvéreinknek,
nem hittérítési céllal, inkább azért, hogy ismerjék meg a hívő
ember lelki, szellemi, emberi törekvéseit. Talán könnyebben
el tudják fogadni templomba járó embertársaikat. Ajánljuk
a társadalmi megbékélés, a béke eszközeként. Ugyanilyen
céllal a híveknek is ajánljuk, hogy képesek legyenek olyan
erős, öntudatos római katolikusok lenni, akik elfogadják a
más vallásúakat, akik elfogadják a nem hívő embertársaikat
ugyanúgy, mint a saját hittestvéreiket. Hisszük, hogy az
olvasás még érték, az olvasott ember még rang és példa
hittestvéreink és az egész társadalom számára, ezért ajánljuk
lámpásnak az ünnepekre Ardai Attila könyvét.

Csirák Csaba
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GONDOLATOK AZ ÁLLAMCSŐDRŐL!

"Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy békét vigyek
oda, hol békétlenség van!" (Szent Ferenc)
Tanárokkal, közéleti személyekkel beszéltem az elmúlt
napokban politikáról, gazdasági kérdésekről. Ami meglepett,
az a hatalmas feszültség, harag, elkeseredettség, - és ha nem
lennék ferences szerzetes, akkor talán azt is kimondanám,
hogy gyűlölet, - mely újból és újból felcsapott a beszélgetés
során. Szidták a politikai csoportosulásokat, a bankokat,
a gazdasági élet szereplőit, az iskolarendszert, az egyházat,
mindenkit. A beszélgetés újból és újból ugyanabba a témába
torkolt: "Kevés a pénz! Meg egyáltalán mit gondol a kormány,
ennyi ﬁzetésből meg lehet élni?" Én próbáltam jópofa
lenni és viccel elütni az élét a durva beszédnek. A székely
ember régebb is kikacagta a feléje tornyosuló gondokat, és
jókedvű, vidám szemmel nézve, legtöbbször kiderült, hogy
nem is annyira megoldhatatlanul félelmetes az a fojtogató
gond, mely elnyeléssel fenyeget. Meglepett, hogy mennyire
nem vették a lapot, nagyon mélyen ül az emberekben a
feszültség és a harag. Próbáltam mondani, hogy az állam
csak azt oszthatja szét, amit mi termelünk. "Ha nincs elég
pénz, kérjenek kölcsön!" - jön kapásból a válasz. Ennél több
kölcsön már könnyen Görögország nyomdokába viheti a mi
országunkat is, itt is államcsőd lehet, - próbáltam mondani.
"Kit érdekel? Azért kapják a ﬁzetést, - mondja egy főiskolát
végzett személy, - hogy nekünk is ﬁzetést adjanak!"
Hazamentem, bekapcsoltam a számítógépet és szinte minden
internetes oldalon vitákról, tüntetésekről, fenyegetőzésekről
olvashatok. Jön a fűtésszámla és vele az utóbbi húsz év
legnagyobb sztrájkja, mondja egy elkeseredett ember. Nézem
a híreket, az indulatokat, és látom, hogy sokan készek politikai
érdekekből, egy kis ﬁzetésemelésért szétverni akár saját
hazájukat is. Nézem a megbolydult világot és nem értem,
hogy okos szónokok miért nem magyarázzák el érthetően,
hogy mit jelent, ha egy állam eladósodik, és mivel jár, ha
már állampapírjait nem tudja a piacon értékesíteni és emiatt
államcsődöt jelent be?
Tavasszal Argentínában voltam, és egy asztaltársaságot
megkérdeztem, hogy az egyszerű emberek számára mit is
jelentett az államcsőd? Tudtam, hogy az argentin kormányok
folyamatosan átgondolatlanul kölcsönöket vettek fel, végül
2000-ben már nem tudtak több hitelt felvenni, senki nem
akart Argentin állampapírokat vásárolni. Az állam nem tudta
kiadni a ﬁzetéseket, nem tudták kiegyenlíteni a költségeket,
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törleszteni az adóságokat. Ezért elismerték, hogy az állam
csődbe van. Persze ettől az élet nem állt meg, a nap másnap
is felkelt. Addig egy USD, egy Argentin peso volt, de másnap
már csak négy pesoért adtak egy dollárt. Így az emberek nem
ﬁzetésük 25%-át vesztették el, hanem egyik napról a másikra
mindenüknek 75%-át. A bankokban lévő pénzeket az állam
befagyasztotta, és most 10 év után talán kis részletekben
kezdik kiadni az embereknek a megtakarításokat. Persze
az emberek lázadoztak, hatalmas megmozdulások voltak.
Megkérdeztem azt is, hogy a kormány mit tett? Az egyik
férﬁ azt mondta, hogy: "a hatalom mindent megtett!" Mire
a felesége csak annyit mondott, hogy: "elég durván tette azt,
amit tett". Kíváncsian rákérdeztem, hogy mégis mit tett a
hatalom durván? "Hát - jött a kitérő válasz - mikor mentem
reggel a munkába, biza itt is - ott is le volt takarva 10 - 20
halott az út szélén". Az élet nem áll meg! Eltelt 10 év, és most
minden 5 -10 ház előtt egy őrbódé áll, az emberek ﬁzetik az
őrt, ki azonnal telefonál ha gyanús alakok jelennek meg az
utcán, és akkor nem egy - két rendőr jön, hanem egy állig
felfegyverzett különítmény.
Az elszegényedett emberek mit csinálhatnak? Elmentünk a
nyomornegyedbe is. Én azt hittem, hogy mindent tudok a
szegénységről. Elvittek egy homokbányába, melyből a vizet
leszívatták és ahol most is zakatolnak a szalézi szerzetesek által
működtetett szivattyúk, mert másképp újból bányató lenne a
kisvárosnyi ember otthonából. Ebben a nyomornegyedben
most 45 - 50 ezer ember él, utcák, házszámok, papírok nélkül.
Bementünk néhány bódéba, igaz, hogy Buenos Airesben a
higanyszál nem megy 0 fok alá télen sem, de szinte sehol
nem láttam ajtót, ablakot, a földön raklapok voltak, és alatta
folyt a nagyon zavaros kinézetű víz. Tizenévesek szopogatták
a külföldre eladott ﬁnomított kábítószer után visszamaradó
kokain malátát, mely nem csak elmezavart, de halált is hoz
számukra. Néztem a parttalan nyomort és megkérdeztem a
kedves nővérektől, hogy e nagyvárosban körülbelül hány ilyen
nyomornegyed van? Velük volt egy jól informált, szociológiát
tanító egyetemi tanárnő is, aki bennünket felvilágosított, hogy
körülbelül még 200 ilyen negyed van a fővárosban és annak
közvetlen környékén. Argentínának jelenleg olyan elnöke
van, aki ezelőtt 15 évvel, az őserdőben fegyverrel a kezében
gerillaharcot vívott a gazdagok ellen. Félve megkérdeztem,
hogy milyen elképzeléseik vannak a kormánynak a
nyomor felszámolására? "Sajnos - jött a szomorú válasz, nincsenek tervek, elképzelések ilyen sok tönkrement család
felemelésére." Egy szerzetes paptól hallottam, - bár nem jön,
hogy elhiggyem - mikor a nyomornegyedben az emberek
elkezdenek hangoskodni, akkor fegyveres dzsipekkel
behajtanak álarcos emberek, és akiket elöl - hátul kapnak,
azokat lelövik. Kegyetlen az élet!
Ez történt, ez van Argentínában, a világ egyik leggazdagabb
országában, mely négyzetkilométerben akkora, mint
Európa. Persze lehet azt mondani, hogy mi a civilizált világ
központjában, Európában élünk, és mindez nálunk nem
történhet meg. Adná az Isten, hogy valóban így legyen.
De sajnos, ha a világháborúkra gondolok, akkor azt kell
mondanom, hogy a hatalomért, a pénzért ennél szörnyebb
dolgokat is követtek el már Európa földjén az emberek.
Angol vendégekkel beszéltem a tegnap. Az elmúlt hetekben
szinte megmagyarázhatatlan elementáris erővel tört fel
Londonban és sok más angol nagyvárosban a gyűlölet, az

erőszak. Tizenéves ﬁatalok, olyanok kiknek szülei nagy
pénzeket ﬁzetnek, hogy előkelő egyetemeken taníttassák
őket, kimentek és bandákba verődve törtek, zúztak, raboltak,
gyújtogattak. Senki sem érti, hogy honnan van ez a hatalmas
feszültség a ﬁatalságban? A gyermek, a ﬁatal olyan a családban,
mint a kiolvadó biztosíték a házban. Ha nő a feszültség, akkor
egyszerűen, ahol a legvékonyabb a hálózatban a vezető a
biztosítéktáblában, ott elolvad és megszakad az áramfolyás.
Sajnos mi felnőttek játszunk a gyűlölettel, a haraggal, de
gyermekeink, ﬁataljaink szívén is keresztülmegy ez a sok
feszültség, mely betölti otthonainkat, intézményeinket, és ez
szörnyű következményekkel jár, járhat.
Mi a megoldás? Ha tűz van, nem szabad olajat önteni a
lángokra! Választottunk egy kormányt, hagyjuk, hogy
dolgozzanak, bízzunk bennük! Kapcsoljuk ki a televíziót és
szépen menjünk el dolgozni. Nagydiákjainkat elvittük egy egy napra napszámba krumplit szedni. Egy napi munkabérük
egy nagy zsák szép krumpli volt, egy napi munkáért annyi
krumplit kaptunk, mennyit egész télen egy ﬁatal elfogyaszt.
A nyári vakációban elmentünk 20 diákkal erdőt tisztítani.
Egy heti munkánk után annyi fát kaptunk, amellyel egy 20

fős otthont a télen ki lehet fűteni. Persze lehet veszekedni,
háborogni, de tudnunk kell, hogy egy ingatag lélekvesztőben
hánykódunk a tengeren, és ha egymásnak esve rúgkapálunk,
akkor könnyen felborul a csónakunk, ingatag civilizációnk
összedől, és sokunkat maga alá fog temetni.
Meg kell nyugtatnunk magunkat és egymást, ha pánikolva,
kapkodva vezetjük az autónkat, rángatva a kormányt, szinte
borítékolni lehet a balesetet. Nincs olyan baj, mit ne lehetne
nagyobbá tenni az ideges indulatokkal, de nincs olyan nagy
gond, mit ne lehetne gyógyítani, mérsékelni, békés nyugodt
döntésekkel. Rajtunk múlik, hogy az elmúlt húsz év felelőtlen
költekezése milyen következményekkel jár. Én nagyon
szeretném, ha eltudnánk kerülni a társadalmunk alapját
jelentő gazdasági élet összeomlását, mert az anarchiánál
rosszabb semmi sincsen!
Isten adj békét az emberek szívébe, add, hogy a nehézségeket
elviseljük, és csendes szorgalmas munkánkkal kis világunk
gondjait megoldjuk!
Légy velünk az éjszakában Istenünk!
Szeretettel: Csaba t.
Csíkszereda, 2011 szeptember 20.

SZABADSÁG
Ültem a vonaton egyedül (pontosítok: EGYEDÜL), és
néztem az embereket. Sms-eztek, chateltek meg nem tudom
miket csináltak, egy 3. generációs Inter City-n csomó olyan
dolgot lehet csinálni, amiről nekem fogalmam sincs, hogy
micsoda. Közös vonás volt bennük, hogy unott arccal
csinálták azt a valamit. Én meg lelkesen nézegetem körbe,
hátha a homlokomra van írva, hogy “Emberek, én ma kb. 8
órát fogok egyes egyedül eltölteni vonatozva, aztán Pesten.
Erre két éve nem volt példa!” Aztán továbbgondoltam,
hogy két éve a kórházban voltam egyedül, nagyon nagy
hassal, szülésre várva. Hát nem volt valami felemelő. Na
jó, akkor tehát utoljára Piroska születése előtt, 4 és fél éve
voltam ennyi időt teljesen egyedül.
Velem szemben egy anyuka ült nagy pocakkal és két
szaladgáló gyerekkel. Arra gondoltam, hogy most
megkönnyebülten sóhajtva arra kellene gondolnom, hogy
“Jaj de jó, hogy nekem nincs itt a két szaladgáló gyerekem,
és nem kell azon fáradoznom, hogy hogyan foglaljam le
őket. ” De valahogy nem ez jutott eszembe. Elkezdtem
beszélgetni a gyerekekkel, játszottunk egy kicsit, az anyuka
meg hálásan pislantott rám.
Legelésző tehenek mellett mentünk el. A mellettem ülő
divatosan öltözött hölgy mosolygva bámult kifelé, mondja
a telefonba valakinek, hogy “Pont most megyünk el a bocik
mellett.” Tehenek, de ne is törődj vele- gondoltam. Arra
gondoltam, hogy arra kellene gondolnom, hogy jaj de jó,
hogy nem kell most legeltetni, etetni, egyáltalán foglalkozni
az állatokkal, hanem a vasár-és ünnepnapi kabátomban itt
üldögélhetek. Ehelyett arra gondoltam, hogy a fenébe,
unok itt ülni és egy idióta kölcsön-Nők Lapját olvasgatni,
milyen jó lenne leugrani a tehenekhez. Milyen vicces lenne
megjelenni a gazdánál, hogy jöttem fejni egy kis tejet,ha
megengedi. Ő meg csodálkozna, hogy “Maga?? Derékig
érő lobogó hajjal, és puccos szövetkabátban?” És én

fejnék magamnak, ő meg csodálkozna, és habos tej mellett
elbeszélgetnénk az élet dolgairól.
Megérkeztem Pestre. Ittam egy cappuccinot a valamikori
törzshelyemen. Na, az jól esett, csak ott is olyan unott
képpel ült mindenki, hogy gyorsan eljöttem, nagyon
lehangoló volt. Aztán mentem villamossal, busszal,
bosszankodtam, hogy 320 Ft egy rohadt BKV jegy.
Kerülgettem a kutyaszart, a hajléktalant. Felhívtam két
ismerősömet nagy lelkesen, hogy mi van velük. Semmi.
Munka, hajtás, unalom. Alig vártam, hogy végezzek,
szaladtam vissza a vonathoz. Visszafele egy ﬁckó a kisﬁával
ült mellettem. A ﬁú keresztrejtvényt fejtett, és állandóan
kérdezgette az apját, hogy ez meg az micsoda. A férﬁ
újságot akart olvasni, de egy idő után letette, “Ez nem fog
menni”-mondta nekem mosolyogva. Úgyhogy elolvastam
én az újságot. Közben megérkezett az anyuka két másik
csemetével a másik kocsiból.
Ők voltak az egyetlenek egész nap, akik boldognak
látszottak, mosolyogtak, és életöröm áradt belőlük. No
meg én. Főleg a visszaúton, amikor eszembe jutott, hogy
nemsokára haza érkezem, ahol vár a … szabadság.
László-Gárdonyi Adrienn
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Díszbemutató az Uránia Filmszínházban hazaiak részvételével

A szatmárnémeti népzenekedvelő közönség jól ismeri, és nagyon
szereti Birinyi József népdalkutató, zeneszerző, hangszerkészítő
művészt, aki mint a Hajnal akar lenni népdaléneklési verseny
zsűritagja és a rendezvény lelki szellemi motorja közel húsz
esztendeje jár városunkba. Mindezek mellett, ez a reneszánsz
műveltségű ember, három évtizede dolgozik a ﬁlmgyártásban,
televíziózásban. Az MTV és Duna TV több műsorának rendező-,
operatőr-, műsorvezető-, főszerkesztője. A ZDF, ORF, CCTV
számára producer-gyártóként készített ﬁlmeket. Filmjeivel több
ﬁlmfesztivál nyertese, többek között a Sacramento-i Filmfesztivál
zenei nagydíjának nyertese, Köztársasági Arany Érdemkereszttel
kitüntetett ﬁlmrendező.
2011. november 16-án, a magyar ﬁlmjátszás szentélyében,
Budapesten az Uránia Filmszínházban tartották Birinyi József és dr.
Tokaji Ferenc „Út a csillagok alatt” c. ﬁlmjének díszbemutatóját. A
Nagyteremben telt ház előtt megtartott eseményen találkozhattunk
az alkotókkal, a két szereplővel dr. Tokaji Ferenccel és Szabó
Péterrel, valamint a művészeti és politikai élet kiválóságai is
megjelentek, köztük Sára Sándor, a Magyar Művészeti Akadémia

Úton a remény felé
zarándoklat Szent Ferenc nyomában 2011 októberében
-részletOktóber 27 csütörtök
Reggel a nyitott abalkon át a csillagos égről a Göncölszekér
nézett vissza rám. A reggelinél ﬁnom volt a forró csoki, végre én
is sorra kerültem az automatánál, ahol általában hosszú sorok
kígyóztak a reggeli kávé beszerzése miatt.
Aztán megvirradt az örök városban. Akiknek ez volt az
álmuk, azoknak megadatott eljutni Rómába. A mai első templom a
Lateráni Bazilika ismerősként köszöntött. A Szent Ferencet és társait
ábrázoló szoborcsoport mozdulatlanul állt, a megszokott helyén.
Odabenn a féldomborművek és az apostolok szobrai változatlanul
a hit alapjait ábrázolták. Mivel a hajnali ébredéskor végiggondoltam,
hogy hol milyen szándékra imádkozom, sikerült pár percet szentelni
az imára. Itt az Egyházért, Szentlélek plébániáért, a hitéletemben
szerepet kapó papokért és szerzetesekért imádkoztam. A hitemet
az egyházban élem meg, ezért fontos, hogy ennek helye legyen és
legyenek kiszolgáltatói a szentségeknek. Az idő sürgetettsége miatt,
itt csak erre a fohászra futotta.
A Santa Maria Maggiore templomban egy oldalkápolnában
ünnepeltük meg az eukarisztiát itt Rómában. Mária kezéből
helyeztem minden ismerősöm imaszándékát az oltárra. Szívből
csendült itt fel az ének és a végén a Boldogasszony anyánk- régi
magyar himnusz teljes szívből szólt. Mások is betévedtek a
misére, de tudtunk együtt ünnepelni. A misében sikerült eléggé
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ügyvezető elnöke, számtalan klasszikus értékű ﬁlm alkotója.
Az ünnepi eseményen, még a ﬁlm megkezdése előtt, levetítették
Tőkés Lászlónak az Európai Parlament alelnökének videóüzenetét.
Tőkés László, aki nem egyszer vett részt Csíksomlyóban népünk
nagy zarándoklatán, a vallások közötti összefogás, és a nemzeti
összefogás nagy ajándékának lehetőségét látja a zarándoklatokban.
Párhuzamot vonva Csíksomlyó és Fatima között, az európaiság, az
európai népek összetartozásának nagy kinyilatkoztatását fedezi fel.
Ft. Merlás Tibor, a szatmárnémeti Szentlélek templom
plébánosát, a Romániai Kolping Szövetség főprézesét szólították
a mikrofonhoz. Tibor atya arról beszélt, hogy a zarándok
magával viszi testi és lelki terheit, majd az út végén semmivel sem
összehasonlítható lelki megtisztulás ujjongó örömében, a lélek
valódi szabadságának megélésében részesülhet.
Birinyi József és dr. Tokaji Ferenc ﬁlmje két magyar zarándok
útját mutatja be. A barátokat két kamerával kísérték el az alkotók a
„világ oltárától” Fatimától egészen a „világ végéig”, a kontinentális
Európa egyik legnyugatibb pontjáig, a „Finis Terrae”-ig. Az
alkotók érzékeltetik a zarándokok élményeit, gondolatait, a
lelki megtisztulás folyamatát, a hagyományos és a XXI. századi
tömegek templomait és sok-sok találkozást magyar vonatkozású
emlékekkel. A Szent Jakab út Franciaországból indulva
Spanyolország északi tartományain keresztül visz a portugáliai
Santiagóba. Az alkotók, zarándokútjuk által, a keresztény Európa
két legnépszerűbb zarándokhelyét fűzik egy ﬁlmbe. Amíg
Portugáliában a magyarországihoz hasonló a Mária-kultusz,
addig Spanyolországban a Szent Jakab tisztelet áll az érdeklődés
előterében, amely a zarándokok százezreit vonzza évről-évre. A
ﬁlm Fatima nevezetességeinek bemutatásával kezdődik, melyhez
a legendás titok is fűződik. A pergő ﬁlmkockák segítségével a
néző végigkísérheti Szent Jakab útját. Átszellemülhet és átélheti a
zarándokút minden kínját és örömét.
Az Uránia Filmszínházat megtöltő közönséget
lelkileg
a csillagokig emelte Birinyi József és Tokaji Ferenc lírai
hangvételű ﬁlmkölteménye. Remény van arra, hogy hamarosan
Szatmárnémetiben is közönség elé kerüljön ez a nagyszerű alkotás.

Cs.Cs.
összeszedettnek lenni és megérintett az olvasmány gondolata: „mi
szakíthat el Jézus szeretetétől?”
A közelben lévő Szent Lépcsőt térdelve tettem meg,
egy számomra fontos szándékért. Néha sajgó érzéssel, csak előre
tekinteve haladtam. Volt bennem kísértés, hogy nézzek hátra, hogy
jön-e még más a csoportból, de lemondtam róla és csak felfele
igyekeztem. Megerősödött bennem a gondolat, hogy a szenvedés
elviselésére csak egyedül a mi erőnk nem elég. Az ittlétre rányomta
bélyegét az idő sürgetettsége. De lefelé még sikerült a Hiszekegyet
elimádkozni a hitben való megerősödésért.
A Vatikáni Szent Péter Bazilika körüli téren, most székek
sorakoztak és a bemenetelkor biztonsági okokból átvilágították
a csomagjainkat, hogy ne legyen benne fegyver, vagy 4 cmnél nagyobb kés szúróeszköz. A Michelangelo Piétája- eredeti
szépségében fogadta a látogatók csodáló tekintetét. Itt minden a
hit érdekében készült, az Úr dicsőségét hírdette. Boldog II. János
Pál pápa sírjánál többen térdeltek imára kulcsolt kézzel. Az ő
közbenjárását kérve itt a hivatásért imádkozom a sajátomért és a
szeretteiméért. A híres baldachin alatt Szent Péter sírjára is vetünk
egy pillantást. De előtte még a szobrának a lábát érintjük egy fohász
kíséretében. A szentély kupolája fölénk magasodott és a Szentlelket
ábrázoló galambnál beszűrődőtt a fény. A sokféle mellékoltárnál
néhány pápa síremléke található. A sok mozaik a megcsillanó
fénynél pompázott. A különböző nemzet tagjai saját nyelvükön
imádkoztak.

Simai Éva

AZ ADOMÁNYOZÓ
Nem elesettek megadományozásáról szólunk, hanem olyanok
megsegítéséről, akik képesek lehettek volna önmagukon segíteni.
Ha pedig így van az adományozó a szokottnál is nagyobb lelkű,
mert nem könyörületből ad, nem azért mert megesett a szíve,
hanem ügyszeretetből. Az sem mellékes, hogy nagylelkűségből,
kicsinyes ﬁlléres garasoskodás nélkül.
Emlékszünk még azokra az időkre, amikor a misére
kivonuló ministránsok az évszaktól, a hőmérséklettől függően
rövid ujjú ingben vagy vastag télikabátban, bundában vonultak
ki a sekrestyéből a szentmisére. Ilyenkor az idős korosztály
emlékezetében felvillantak a gyermekkori képek, amikor a
ministránsok is beöltözve végezték oltárkörüli teendőiket. Most
pedig az az ember érzése, mintha a mise csak félhivatalos esemény
lenne, amelyen a miséző pap az egyedüli hivatalos személy a
körülötte segédkezők ﬁatalok most tévedtek be az utcáról. Ünnepi
vagy vasárnap legyen az a szentmise valahogy kicsit civiles,
félhivatalos látvány volt. Lehet, hogy csak formai, de egy lépés az
elvilágiasodás felé.
Végre a hiányérzet megfogalmazódott és elkezdődött
a ministránsruhák szabási-varrási titkainak kutatása. A szálak az
egyházi varrodáig vezettek, előkerültek különböző elképzelések,
minták. Most már „csak az anyag” hiányzott. És ekkor adományozott
nagyvonalúan az első szóra Nagy József textilkereskedő. Amit adott,

MERT JÓ....
Sokan kérdezték már tőlem, hogy miért járok minden vasárnap
templomba; szombat délután miért járok énekpróbára ahelyett,
hogy elmennék sütizni a barátnőimmel vagy megnéznék egy
ﬁlmet? Azért, mert szeretek ide tartozni. Szeretem hallgatni
a vasárnap reggeli lelkes éneklést, örülök, hogy az imaórák
meghitt csendjében egész közel érezhetem magamhoz Istent.
Bár sokszor morgolódom a nap negyedórás gyakorlás miatt,
szeretek a padból felállni, és a fuvolám hangján keresztül
közvetíteni az érzéseimet. Szeretek ide tartozni, mert itt
lehetőségem van arra, hogy örüljek, és hogy örömet szerezzek.
Ahogyan a versszöveggel a kezemben az ambóhoz lépek,
érzem, hogy nem dolgoztam hiába, hisz ezt az erőfeszítést
kamatostól visszakapom, amikor látom, hogy az általam
közvetített vers gondolatvilága könnyeket csalt az áhitatosan

annak értéke nem perselypénz! Kéttucatnyi ministránsruhára és
albára elegendő textíliával gazdagodott a szatmárnémeti Szentlélek
plébánia. Jók az emberek, jelenthetjük ki nyugodt lelkiismerettel,
mert ekkor került a képbe a Blódy varroda, aki díjtalanul kiszabta és
megvarrta a ruhákat.
Az öröm azonban még nem volt teljes. A színes gallér
ma már nem divat, de szebben néznének ki a gyermekeink, ha
egy színes sálat is kapnának. Nagy József textilkereskedő ismét a
zsebébe nyúlt és kaptunk piros, zöld, lila, rózsaszínű és aranyszínű
sálakhoz szükséges textíliát. A hívek önkéntes munkával varrták
meg a sálakat. Mindez régen volt. Olyan régen, hogy Nagy
József, aki mellesleg nem a Szentlélek templom híve, már el is
felejtette. Ő ilyen adományozó. Ez nem azt jelenti, hogy mi olyan
adományozottak kell legyünk, akik elfelejtik a történteket. Különös
tekintettel arra, hogy Nagy Józsefné minden egyes alkalommal
azzal a kéréssel adományozott, hogy szálljon Isten felé egy ima az ő
családjáért.
Az adományozási történet ezzel nem fejeződött be. Amikor
a plébánia hívei közös állampolgári eskütételre Nyíregyházára
utaztak, azon az emlékezetes augusztusi napon, ünnepélyessé tette
jelenlétüket a narancsszínű un. Kolping – sál. Az is Nagy József és
családjának adománya, csupán a varratásra kellet költenünk.
A kért ima Nagy József családjáért bizonyára elmondatott,
tegyük mellé köszönetünk és hálánk gyanánt ezt a kis írást.

Cs.Cs.

csillogó szemekbe.
Augusztus végén Dia és Csongi eljöttek hozzánk, hogy
meghívjanak az esküvőjükre. Személyesen kértek meg, hogy
fuvolámmal tegyem szebbé az ünnepüket. Az előttem álló
feladat nagysága – hiszen egy különlges alkalomról volt szó,
ahol csak szépet, felemelőt szabad ajándékozni – izgatottá
tett. Ám a feladat egyben kihívás is volt számomra, aminek jó
néhány óra gyakorlás által igyekeztem megfelelni. Amikor eljött
a várva várt pillanat és reszkető térdekkel álltam fel a padból,
hogy eljátsszam a dalt, már éreztem, hogy nem volt hiábavaló
a munkám és a gitárosok, az énekesek, az atya munkájához én
is hozzá tudtam tenni a magam ajándékát.
Remélem még lesz alkalmam verset mondani, fuvolázni, mert
tudom, hogy itt, a Szentlélek plébánia iﬁközösségében rám is
szükség van.

Mares Eszter
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KÖSZÖNTŐ PAPP IMRÉNEK
Mi kedves barátunk,
Te drága jó Papp Imre!
(Nem találni párját
Nyugatra, keletre).
Összeültek itten
A „Szentlélek“ ﬁai;
Hozzád szólnak mostan,
mert nagy nap ez a mai.
Jeles a mai nap,
A naptár is jelzi;
Szent Imre emlékét
Őrzi és dícséri.
Ennek a szép névnek
Vagy te viselője,
Szent Imre hercegnek
Igaz tisztelője,
És erényeinekMost már-követője !
Mert hát csak igaz az,
Mit az írás sorol:
Mindenünk csak romlik,
Ám erkölcsünk javul!
Most mi felköszöntünk,
meg is érdemled
Rosszban és jóban
Itt állunk melletted.
Vajon miért állunk,
És miért is jöttünk?
Az jutott eszünkbe,
Hogy téged felköszöntsünk.
A névnapi köszöntőt
Cask így folytathatom:
Kézbe a poharat
Nunc est bibendum.
Nem foglak dícsérni,
Mert elbízod magad
De néhány jó szót szólni
Köteles feladat.
Testi mivoltunknak
Külső ismerője,
Beteg részeinknek
Jó dögönyözője.
Szeret ezért férﬁ
Kit meggyógyítottál
Kétrét götnyedésből
Talpra állítottál.

Szeretnek mások is,
Kik mosolyogva néznek
A sok meggyógyított
Szép nőnemű lények.
Szeretünk mindnyájan,
Akik mostan itt állunk
Kik veled együtt hevülünk
Amikor piálunk.
Felköszöntünk téged:
Az Isten éltessen,
Imre napján s máskor
Mindig csak szeressen!
És még javasolnám
Míg el nem feledjük,
Imre barátunkat
kétszer is köszöntsük.
Mert belépett Ő
A hatodik ikszbe
Ami – tetszik vagy nem –
Azöregkorba visz be.
Adjon a Jó Isten
Mág sok-sok éveket
És hozzá nyugdíjat
Több tízezer lejeset!
Szép derűs napokat,
Békességeseket,
És gondosan óvja
Az egészségedet.
A szerencse is
Tapodja sarkaid
Lottónyereménnyel
Szépítse napjaid.
Legyen jó étvágyad
S hozzá ﬁnom falat,
Ó, segíts LiviaLegyen hozzá fogad.
A sakkversenyeken
Legyél mindig első
A város dicsőségét
Emelő versenyző.
Kezed s ujjad begye
Még tapogasson minket
Javítva, gyógyítva
Fájó testrészeinket.
Végül is ismétlem
Nincs is mást mi tennem
Papp Imre, tégedet
Az Isten éltessen!

Boór Béla

Szatmárnémeti, 2011 november 9.-én, mikor is az alant
felsorolt barátok nagy örömmel ünnepelték Papp Imre
barátunk nevének napját, valamint azt, hogy kedves
felebarátunk az Úr Isten segedelméből betöltötte
életének 60. esztendejét, melyhez mi számosat kívánunk
erőben egészségben!
Merlás Tibor plébános, Bodnár Imre, Andrási István,
Andrási János, Boór Béla, Szűcs László, Ritzman Misi,
Volfer Tibor, Kinczel István, Pfeiffer Tibor, Fenyák
Tibi, Seffer Tóni, Mares Imre, Mares Sándor
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KÖSZÖNTŐ BODNÁR IMRÉNEK
Kedves Bodnár Imre
Testvérünk, Barátunk!
Láthatod, ha nézed,
Itt melletted állunk.
Nem azért állunk itt,
Mert piára vágyunk,
Hogyha muszáj és kell,
Arról mi lemondunk.
Ezt csak azért mondom,
Mert szerények vagyunk,
De ha te akarod,
Akkor veled iszunk.
De nem azért ám,
Mert a szeszt szeretjük,
De teérted azt is
Szívesen lenyeljük.
Hoztál ide italt,
Került sok pénzedbe.
És nehéz, fáradságos
Nagy cipekedésedbe.
Mi legyen hát véle?
Tán Matild kiöntse
Miután az idő
S a penész kikezdte.
Inkább igyuk meg!
Bár nagy penzum ez nékünk,
Mikor is kedvedért
Kedvünk ellen teszünk.
Vegyük hát poharunk,
Emeljük magasra;
Kedves Bodnár Imre
Váljék ez javadra!
Jeles nap ez a mai,
A naptár is ezt jelzi :
Szent Imre emlékét,
Viseli s dicséri.
Ennek a szép névnek
Te vagy viselője
Szent Imre hercegnek
Buzgó tisztelője.
(S erényeidben annak
igaz követője.
Ennek valóságát
A plébános úr tudja,

De a gyónás-titok miatt
Velünk meg nem ossza).
Váljék ez a pohár
Jó egészségedre
Istennek áldása
Életedet kísérje.
Kedves neved napján,
Felköszöntünk téged,
Kívánunk minden jót
Főleg egészséget.
Szeressen a nejed
Kedvedet keresse
Testedet, lelkedet
Mindig melengesse.
Pincédben a bor
Hordószámra álljon.
Jól dugd be a lyukat,
Légy bele ne szálljon!
Munkád legyen mindig ;
Jól ﬁadzon a cég,
a jól ﬁaló “contract”-okból
Mindig legyen elég.
Kerüljön a stressz,
Bosszúság és méreg;
A derű, mint árnyék
Kísérje léptedet.
Legyen elegendő huzal
Kapcsoló, konnektor,
Szigetelőszalag
S a motorban rotor.
Bukszád rekeszei
Rejtsenek bankókat
A száz lejesek mellett
Még számos eurókat.
A boldogság életetedben
Ne kegyen csak vendég,
Társbérlőd legyen
Amíg csak élsz még.
Szerencsecsillagod
Ragyogjon feletted
És folyton-folyvást
Kísérje lépteidet.
Nem szaporítom a szót !
A poharat kézbe tehát,
Kiáltsuk közösen:
Vivat, crescat, ﬂoreat!

Boór Béla

Szatmárnémeti, 2011 november 9.- én, mikor is az alant
felsorolt barátok nagy örömmel ünnepelték Bodnár
Imre barátunk nevének napját:
Merlás Tibor plébános, Bodnár Imre, Andrási István,
Andrási János, Boór Béla, Szűcs László, Ritzman Misi,
Volfer Tibor, Kinczel István, Pfeiffer Tibor, Fenyák
Tibi, Seffer Tóni, Mares Imre, Mares Sándor
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2012 május 30 és június 2 között
Milánóban kerül megrendezésre a
Családok VII. Világtalálkozója,
melynek témája „A család: a
munka és az ünnep”.
A téma összekapcsolja a házaspárt
életstílusukkal: hogyan kezelik az
emberi kapcsolatokat (a család), hogyan
élnek a világban (a munka), hogyan
teszik emberségesebbé az idejüket (az
ünnep). Mindezek célja rávilágítani a család tapasztalatai és a
mindennapi, a világban és a társadalomban zajló élet közötti
bensőséges kapcsolatra.
A rendezvény hivatalos 5 nyelvű honlapja:
http://www.family2012.com/
Program:
Kedd, május 29 – Megnyitó
Szerda, május 30 – péntek június 1-ig
családkonferencia lesz a megadott témában
műhelyek, tanúságtételek, szentmise)
Péntek, június 1 – Családfesztivál a milánói
ünnepélyes szentmise a katedrálisban
Szombat, június 2 – Találkozás a Szentatyával
Vasárnap, június 3 – Ünnepélyes szentmise
vezetésével

nemzetközi
(előadások,
Scalaban és

ÉS ÜNNEP címmel. (http://www.katcsal.hu/2011_3ne/
milanoi_vilagtal_katekezis.pdf)
A város központjától 3km-re található bressói repülőtér lesz
a helyszíne a Szentatyával való találkozóknak június 2-án,
szombaton a tanúságtételek ünnepén illetve június 3-án,
vasárnap a szentmisén. A polgári repülőtér megközelíthető
tömegközlekedési eszközökkel, autóval és kerékpárúton is
illetve ezeken a napokon megnövelik a buszjáratok számát
és gyakoriságát a zarándokok közlekedésének elősegítése
érdekében.
A jelentkezés két féleképpen történhet:
A. mód – részvétel a teljes rendezvénysorozaton
A1.: biztosítják az elszállásolást egy családnál (szállásért nem
kell ﬁzetni), a napi háromszori étkezést, a belépéshez és
utazáshoz szükséges „családi kártyát”
A2: ugyanaz mint az A1, szállás nélkül
A3: belépés és étkezés csak a konferenciára (05.30- 06.01)
B. mód – részvétel csak a Szentatyával való találkozáson
B1: belépés és étkezés (szállás nélkül)
B2: csak belépés (étkezés, szállás nélkül)
Árak összesen a napokra/fő (euróban):

a Szentatya

A világtalálkozóra írt levelében a Szentatya magyarázza,
hogy a munka és az ünnep szorosan kapcsolódnak a
családok életéhez: befolyásolják a döntéseket, a házastársak,
a szülők és a gyermekek közti köteléket, továbbá a család a
társadalommal és az egyházzal való kapcsolatát. A Teremtés
könyvének szavait idézve, hogy a munka és az ünnepnapok
Isten adományai és áldása a család számára a teljes emberi
élet megélésének érdekében. A személy teljes fejlődése több
szinten valósul meg, így individuális, családi és közösségi,
tevékenységi szinten, amely egyaránt érvényes a reményre és
a végtelen Jó felé való nyitottságra is.
A mai világban a munka a piaci verseny és maximális proﬁt
tükrében zajlik, az ünnep pedig a szórakozás és a fogyasztás
lehetőségét jelenti. Ez azonban negatív hatást gyakorol a
családra és a közösségekre, mivel egy individualista életstílus
kialakulásával fenyeget. Szükséges tehát, hogy a család
érdekeit szem előtt tartva újraértékeljük a munka által követelt
szükségleteket és időt, továbbá az ünnep, különös tekintettel
a vasárnap, mint az Úr, az ember, a család, a közösség, a
szolidaritás napjának valódi jelentőségét – írja levelében a
Szentatya.
A Családok Világtalálkozója egyedülálló lehetőséget ad
a munka és az ünnep jelentőségének értelmezésére egy
összetartó, az életre nyitott, a társadalomba és az Egyházba
beilleszkedett családkép tükrében, amely különös ﬁgyelmet
fordít a világgal való kapcsolatokra.
Az előkészítő katekézis már magyarul is elérhető a Magyar
Katolikus Családegyesület honlapján A CSALÁD: MUNKA

Életkor
Felnőtt
7-13 év gyermek
0-6 év gyermek

A1
180
130
95

A2
180
130
95

A3
70
50
ingyenes

B1
90
70
40

B2
30
15
ingyenes

Ehhez jön még az utazás költsége: repülővel (Kolozsvárról
agy Budapestről fapados járattal, ha időben történik a foglalás)
hozzávetőlegesen 60 - 150 RON/fő vagy autóval Szatmár –
Milano 1 út: 1340 km, kb. 200 EUR (www.viamichelin.com
számítása szerint)
Az érdeklődő családokat megkérjük, hogy részvételi
szándékukat egyeztessék plébánosukkal és ezután további
információkért, a világtalálkozón való bejelentkezésért, minél
hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a Világiak Irodájával,
legkésőbb 2011.december 5.-ig.
Kapcsolattartó személy:
Lepedus István, családreferens
Tel: 0261-715011, 0740115464
E-mail: vi@szatmariegyhazmegye.ro

Következő lapszámunk 2011 karácsonyán
jelenik meg.
Írásaitokat december 19.-ig várjuk!

