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Aktuális

Jean-Luis Tauran, a bíborosi kollé-
gium protodiakónusa bejelentette, 
hogy Jorge Mario Bergoglio az új pá-
pa. Az első latin-amerikai és az első 
jezsuita pápa. Tömegközlekedéssel 
jár, palota helyett egy apartmanban 
lakik, síkra száll a szegényekért. 
Jorge Mario Bergoglio 76 éves, pár-
beszédre kész személyiség. Jorge 
Mario Bergoglio 1936. december 
17-én született Buenos Airesben, 
olasz bevándorló munkáscsaládban. 
Ötgyermekes családban nőtt fel, 
édesapja Olaszországból vándo-
rolt ki Argentínába, és a vasútnál 
dolgozott. Kémiát tanult, de a papi 
hivatást választotta. A szeminárium 
elvégzése után, 1958-ban belépett a 
jezsuita rendbe. A fi lozófi ai dokto-
rátus megszerzése után irodalmat, 
pszichológiát és fi lozófi át tanított, 
1969-ben szentelték pappá. A kiváló 
vezetési képességekkel megáldott 
Bergoglio 1973-tól hat évig a rend 
tartományfőnöke, 1980-tól annak 
a szemináriumnak a rektora volt, 
amelyben végzett, doktori érteke-
zését Németországban készítette 
el. 1998-ban lett Buenos Aires ér-
seke, 2001-ben kreálta bíborossá 
II. János Pál pápa. Három vatikáni 
kongregációnak is tagja, 2005 óta 
az Argentin Püspöki Konferencia 
elnöke. Bergoglio teológiai gondol-
kodásában inkább mértékletes, kész 
a párbeszédre. Küzd a társadalmi 
igazságtalanságok ellen, határo-
zottan kiáll a szegények mellett. 
Aszketikus hozzáállással viszonyul 
a világhoz: tömegközlekedéssel 
jár, nem költözött be a főpapi rezi-
denciába, s állítólag még ételeit is 
maga készíti. Sokoldalú: jó szakács, 
szereti az operát, a görög műveltség 
barátja, Shakespeare és Doszto-
jevszkij a kedvenc írója. Jól úszik, 
erős, holott gyerekkora óta tüdő-
problémái vannak. A kevés szavú 
ember megszólalásainak súlya van 
a 40 milliós Argentínában, ahol a la-

kosság 90%-a katolikus. Karácsony 
és húsvét idején Bergoglio felkeres 
beteg gyerekeket ápoló kórházakat, 

fogházakat, megmossa a betegek és 
foglyok lábát, de a közszereplés nem 
az ő műfaja. Mindezek után legyünk 
tárgyilagosak: HABEMUS PAPAM! 
VAN PÁPÁNK! 

A Hit Évében nem is gondoltuk 
volna, hogy Benedek pápa elfárad. 
Tehette, mert kora és lelkiismerete 
erre ösztönözte. Legyen ez az Ő titka.  
Tomka Miklós szociológus az előző 
pápa megválasztásakor azt mondta, 
hogy Benedek nem hogy folytatja 
elődje útját, hanem lezárja. Most 
Argentínára fi gyel a világ. Európa 

talán észhez tér, de ha nem is, van 
mit onnan tanulni. Régóta tudjuk, 
hogy a katolikus világ szíve nem 
Európában dobog. Európa feladta 
értékeit. Itt az ideje, hogy amit mi 
odavittünk, azt most visszakapjuk 
egy halk, egyszerű, tiszta és termé-
szetes módon gondolkodó pápa 
által. Tetszett, amikor csak annyit 
mondott: Buona Sera! Jó estét! Mi 
erre azt válaszoltuk - jó néhányan, 
akik az olasz közvetítést – néztük! 
Neked is jó estét, Szentatya! Mit is 
kérünk most tőled, amikor a törté-
nelemben szinte először fog kezet 
két pápa? Szeressétek egymást úgy, 
hogy abból sokat tanulhassunk. Sze-
resd az Istent! Meg ne rettenj látva 
küzdelmeinket, az Egyház fájdalmát! 
Mutasd meg nekünk Jézus szegé-
nyes és reményteli arcát! Öleled át 
a betegeket az éhezőket és vezess 
bennünket el a hit forrásához, az 
Evangélium egyszerűségéhez. Te, 
aki messzi földről érkeztél, ahol 
még élő a hit, képmutatás nélküli 
a szeretete és sok a remény, mu-
tasd meg Európa önmagát szerető 
bálványának, hogy Krisztuson kívül 
nincs jövő! Nagyon várunk, mert 
Pásztor nélkül nincs nyáj! Imáink-
kal segítünk! 

Bokros Levente atya 

ASSISI SZENT FERENC HÁLAÉNEKE

Te vagy a szentséges, Úristen, az egyetlen, aki csodákat művelsz.
Te vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fölséges.
Te vagy a mindenható király, szentséges Atyánk, mennynek és földnek 
királya.
Te vagy a jóság, te vagy minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr, 
az élő és igaz Isten.
Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázatosság, te vagy 
a béketűrés.
Te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm és a vigasság.
Te vagy az igazság és mértékletesség, te vagy a mindeneknek elégséges 
gazdagság.
Te vagy a szépség, te vagy a gyöngédség.
Te vagy a mi védelmezőnk, te vagy a mi őrállónk és oltalmazónk.
Te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi nagy édes-
ségünk.
Te vagy a mi örök életünk, nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, 
irgalmas Megváltónk.

FERENC PÁPA
Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa
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RAJTA LÁSZLÓ
Cegléden születtem 1972-ben. A középiskolát a Kossuth 
Lajos Gimnáziumban végeztem. Iskolai éveim alatt sokat 
ministráltunk barátaimmal, jártunk lelkigyakorlatokra. 
1990-ben érettségiztem, ahol utolsó évben feleségem-

mel osztálytársak voltunk, 
innen és a templomból az 
ismeretség. Ifjúsági közös-
ségi életünk is nagyjából 
ekkorra tehető, hetente 
találkoztunk péntek es-
ténként, zsolozsmáztunk, 
bekapcsolódtunk a Karitász 
életébe.

Érettségi után 10 hónapot 
a Losontzi István Speciális 
Általános Iskolában dol-
goztam, mint délutános 

nevelő, ahol középsúlyos értelmi fogyatékos gyere-
kekkel foglalkoztam. Itt döntöttem el végérvényesen, 
hogy tanár leszek.

Feleségem családja 1990-ben Kecskemétre költözött. 
Itt ismertük meg Jávorka Lajos atyát, akihez közösségbe 
és később házassági felkészítésre is jártunk. 1994. au-
gusztus 13-án házasodtunk össze feleségemmel, Bártfai 
Andreával. Végzős hallgatóként 1995. augusztusától 
a Kossuth Lajos Gimnáziumban kezdtem tanítani. 
1996. januárjában megszületett Lackó fi unk és akkor 
szerveztük az első Keresztény Bált is. Lackó jelenleg a 
Pannonhalmi Bencés Gimnázium 11. osztályos tanuló-
ja, és „nem esett messze az alma a fájától” tantárgyak 
a kedvencei.

1996-ban az ELTE-én matematika-fi zika szakos, majd 
1999-ben számítástechnika szakos tanárként végeztem. 
Időközben, 1997-ben megszületett Zsófi a, aki jelenleg 
a Kossuth Gimnázium 9. évfolyamán tanul. 2001-ben 
megszületett Borka, ő most ötödikes „nálunk”, vagyis 
a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában. 2008-
ban pedagógiai szakértő szakirányon pedagógus szak-
vizsgát szereztem. 

A Ceglédi Egyházközség Képviselő-testületének mun-
kájában közel 15 éve dolgozom. Évekig tevékenykedtem 
a Váci Egyházmegyei Karitász Ceglédi Csoportjának 
munkájában, ami 1991-ben alakult meg Cegléden, két 
évig a vezetője is voltam. Az alapítás óta a Szent Lőrinc 
Alapítvány kuratóriumának tagja vagyok. Éveken át 
szerveztük családok megsegítését, rászoruló gyerekek 
táboroztatását, osztottunk meleg ételt, ruhát, kenyeret, 
Mikulás csomagokat juttattunk „célba” stb.

Fontos állomás volt életünkben, amikor 2004 nyarán 
megismerkedtünk a Schönstatt Családmozgalommal. 
2009 nyarán még szorosabbra fűztük a kapcsolatun-
kat a Szűzanyával és csatlakoztunk az akkor induló ún. 
negyedik szövetségi évfolyamhoz.

2011 júliusától Levente atya megtisztelő felkérésének 
eleget téve a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda igazgatója lettem. A feladat óriási, de úgy 
gondolom, hogy a Jóisten kegyelmével, feleségem, 
gyermekeim, barátaim és közösségem támogatásával 
megpróbálok eleget tenni a kihívásoknak.

„Kérem, ne feledkezzenek meg róla, hogy a karizma, 
amivel a Jóisten minket a Szűzanya által meg akar 
ajándékozni abban áll, hogy mindannyian a gond-
viselésbe vetett hit hőseivé és mestereivé válunk.” 
(Kentenich József)

****
SOÓSNÉ MOLNÁR HELGA

Cegléden születtem 1970-ben. A Magyarok Nagyasszo-
nya Kápolnában kereszteltek meg, melynek régi épüle-
téhez és Zsédely Gyula atyá-
hoz sok gyermekkori emlék 
fűz. A Ceglédi Közgazdasági 
Szakközépiskolában érett-
ségiztem, ahová felsőfokú 
tanulmányaim végeztével 
1993-ban kerültem vissza 
magyar-történelem szakos 
tanárként. Lehetőségem 
volt egy rövid kitérőre is: 
két évig a Történettudomá-
nyi Intézetben dolgoztam 
mint tudományos ügyin-
téző. Itt szerzett tapasztalataimat a programszervezés 
és a kiadványszerkesztés terén azóta is próbálom az 
iskolám, a városom és az egyházam javára fordítani. 

Férjemmel, Soós Mihállyal 15 éve házasodtunk össze, 
három gyermekünk született. Veronika a Kossuth Lajos 
Gimnázium 8. osztályos tanulója, és az „ifi  közösség” 
lelkes tagja. Mihály és Angelika a Katolikus Iskola alsó 
tagozatán tanulnak. Munkahelyem és családom is sok 
feladattal lát el, de mindig igyekszem időt szakítani az 
egyházközség életéhez kapcsolódó kisebb megbízatások-
ra is. Ez elsősorban a Harangszó összeállításában való 
közreműködést jelenti; foglalkoztam már lektorálással, az 
irodalmi részletek válogatásával, és készítettem interjút. 

Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor 2009 
szeptemberében egy KÉSZ-rendezvényen beszélgethet-
tem Beer Miklós püspök atyával az életútját bemutató 
könyvről. Néhány hónapja ugyancsak püspök atya előtt 
mondhattam el azt az esküt, amellyel tagja lehettem az 
egy évvel korábban újjáalakult ceglédi Egyházközségi 
Tanácsnak. Ezt a tagságot megelőlegezett bizalomnak 
tartom, melyet még az elkövetkező évek munkájával 
kell igazán kiérdemelnem.

****
TURAI DÉNES

Szilvásvárad mellett egy kis faluban nőttem fel. Így talán 
nem is meglepő, hogy erdésznek tanultam. Szeretem a 

Egyháztanács
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Szentlexikon

természetet, mégsem dolgoztam erdészként soha. Je-
lentkeztem, és felvettek Sopronba az egyetemre, ahol 
faipari üzemmérnöki diplomát szereztem. Mégsem 
ez a legnagyobb jó, ami itt történt velem, hanem az, 
hogy megismerkedtem feleségemmel, Évával, és rajta 
keresztül Istennel. A faiparnak köszönhetjük, hogy Ceg-

lédre kerültünk. Mindketten 
a hordógyárban kaptunk 
munkát, és itt kezdődött 
közös életünk, több mint 
száz kilométerre mindkét 
szülőtől. Közös életünknek 
elválaszthatatlan része lett 
közös hitünk és a minket 
körülvevő ifjúsági közösség. 
Nekik köszönhetjük, hogy 
otthon érezzük magunkat 
itt, az „Alföld kapujában”, 

hiszen mindig számíthattunk rájuk. 
Közel húsz évet dolgoztam a faiparban. Bár ez több 

munkahelyet jelentett, mindig szerettem a munkámat. 
Majdnem negyvenéves voltam, amikor a feleségem 
biztatására elkezdtem a teológiát Szegeden. Három 
év után, amikor befejeztem az alapszakot, nehéz hely-
zetbe jutott az akkori munkahelyem. Elhatároztam, 
új munkahelyet keresek. Amikor becsukódik egy 
ajtó, kinyílik egy másik. Isten így vezet minket. Meg-
kerestem Levente atyát… Neki köszönhetem, hogy 

ma katekéta vagyok. Ez a munka sem könnyű, amit 
most végzek, de rengeteg örömöm van benne. Nem 
gondolom, hogy jól csinálom, de Isten kipótolja az én 
hiányosságaimat. Megfi atalodom a fi atalok között. 
Sokat tanulunk a Schönstatti Családmozgalomban, 
aminek több mint tíz éve vagyunk a tagjai. Tanulunk 
és erőt merítünk a házasélethez Óbudaváron. Szüle-
tett három gyermekünk. Igazán büszke vagyok rájuk: 
Máté (22), Blanka (19) és Botond (13). Értelmezem az 
élet eseményeit, és lépten-nyomon felfedezem abban 
a gondviselő Isten jelenlétét. Néha csodajeleken ke-
resztül, mint például a megtagadott katonaság helyett 
vállalt polgári szolgálat alatt, amikor bár alig kaptam 
fi zetést, mégsem nélkülöztünk. Ugyanakkor a Máltai 
Szeretetszolgálatnál eltöltött két év alatt kialakult ben-
nem a szegények iránti érzékenység, amely – néhány 
baráttal – a Szent Lőrinc Alapítvány „életre hívásá-
ban” segített. Megismertem sok roma családot, azóta 
is szívesen vagyok közöttük.

Két éve mint akolitus szolgálok az egyházközségben. 
Szép, hogy „Isten mindig kitalál valami újat”. Ez nem 
mindig könnyű. Nehéz volt a szentmisén feleségem 
mellől „felállni”, és az oltár mellé állni. Azt hiszem, ha 
a meghívás nem Tőle van, ez nem sikerült volna! Mégis, 
amióta megtettem, sok áldást kapok cserébe, nemcsak 
én, hanem egész családom.

Békességgel tölt el a tudat, hogy „Isten kegyelméből 
vagyok, aki vagyok!”

Nepomuki Szent János 
– A hallgatás szentje

Május 16.

Közép-Európában sok hídon látható az a többnyire barokk 
kiképzésű szobor, amely egy papot ábrázol, mutatóujját 
ajkára téve, mintegy csendre intve magát és másokat. A 
hidak szentje s a gyónási titok vértanúja ő: Nepomuki 
János. Közép-Európa legismertebb szentjei közé tartozik.

A legenda elmondja, hogy Wolffl in János a kicsiny 
Pomuk (ma Napomuk) helységben született, 
Dél-Csehországban. Jogi tanulmányainak 
befejezése után gyorsan haladt fölfelé az 
egyházi ranglétrán, annak ellenére, hogy 
szegény szülőktől származott. Mint egy-
házi méltóságot és jelentős szónokot egész 
Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király 
felesége őt választotta gyóntatójául. A király 
kezdetben igazságos és jóakaratú uralkodó 
volt, de egy balszerencsés mérgezési me-
rénylet után bizalmatlanná és erőszakossá 
vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. 

Mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani, 
megkínoztatta, és a Moldva folyóba dobatta. Egy csodás 
fényjelenség jelezte a királynénak, hogy hol keressék a 
holttestet. Egy másik változat szerint a Moldva leapadt 
annyira, hogy megtalálhassák.

Halálának éve 1383. A prágai Szent Vid székes-
egyházban temették el. A legenda elbeszéli még, hogy 
kénytelenek voltak sírját ráccsal elkeríteni, mert aki 
tisztességtelen szándékkal lépett síremlékéhez, azt Is-
ten súlyos büntetése érte.

Szentté avatási eljárását már a 16. században elkezd-
ték, de csak 1729-ben fejezték be, miután az ereklyék 
tisztelete a huszita mozgalom és a harmincéves háború 
ellenére is egyre nőtt. Nem sokkal a szentté avatás után 
megtalálták a vatikáni levéltárban az akkori érseknek, 
Jenstein Jánosnak egy iratát, aki 1381-1396 között ült 

Prága érseki trónján. Panaszirat ez Vencel 
király ellen. Felrója neki, hogy 1393-ban 
megkínoztatta és a Moldvába fojtatta ál-
talános helynökét, Nepomuki Jánost. A 
nép felháborodott, a kegyetlen Vencelnek 
menekülnie kellett, és szégyenletes tettét 
följegyezte a történelem. 

A gyónási titok hős vértanújának szob-
rát elsősorban vizeink mellett találhatjuk.

Forrás: A szentek élete, Szent István 
Társulat

Összeállította: Kis Attila hittanár
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Portré

Dúl Géza atyát 
kilenc évvel ez-
előtt nevezték 
ki ceglédi plé-
bánosnak. Két 
év után a püs-
pök atya más 
feladatot szánt 

neki, függetlenítette egy szak-
pasztorációs terület számára. 
Az atyát jelenlegi szolgálatáról 
kérdeztük.

– Kedves Géza atya! Nem biztos, 
hogy mindenki tudja a ceglédi hí-
vek közül, hogy amikor elhelyezett 
tőlünk a megyéspüspök atya, mi-
lyen feladattal bízott meg. Kérlek, 
beszélj erről!

– Szeretettel köszöntöm a ceg-
lédieket. Örülök, hogy most újra 
kapcsolatba kerülhetünk az újság 
lapjai által. A magyar társadalom 
tán egyik legsúlyosabb problémája a 
cigányság és az össztársadalom kö-
zötti nem rendezett, nem emberhez 
méltó kapcsolat. Bűnelkövetések, 
előítéletek, erőszakos cselekmények 
terhelik, zavarják a harmonikus 
társadalmi együttélést. Ennek nem 
csak gazdasági vetülete van, hanem 
tehertétel az egész társadalom szá-
mára. Minden ember harmonikus 
társadalmi kapcsolatokra vágyik, 
senki nem érzi jól magát a gyűlölet, 
a lenézés, az erőszakosság közepette, 
akármelyik oldalon áll. Mi, keresz-
tények arra kaptunk küldetést a 
keresztségben, hogy gyógyítsuk a 
beteg emberi kapcsolatokat. Örülök 
annak, hogy a püspök úr egy ilyen 
égetően aktuális társadalmi gond 
szolgálatára, bogozására rendelt hét 
évvel ezelőtt. Azóta közösség szüle-
tett cigányokból és nem-cigányok-
ból, akik elkötelezettek az egyház és 
az iránt, hogy a beteg viszonyokra 
az evangélium gyógyszerét vigyék. 
Hálózatot építettünk elkötelezett 

emberekből, különböző települé-
sekről. Ki-ki a maga településén 
azon fáradozik, hogy a cigányok és 
nem-cigányok között kapcsolat szü-
lessen, hidat építsen a társadalmat 
elválasztó szakadékok fölött. Sok 
fájdalommal és örömmel jár ennek 
a fontos feladatnak a munkálása.

– Immár szűk hét éve nem Ceglé-
den szolgálsz. Visszatekintve, mi a 
legszebb emléked az itt töltött időről?

– XVI. Benedek pápa gondolatát 
is megfogalmazza Karl Rahnernek, 
a XX. század legnagyobb teológusá-
nak mondata: a jövő egyháza vagy 
misztikus lesz, vagy nem lesz. Úgy 
érzem, Cegléden a legszebb emlékek 
azokhoz az eseményekhez kötőd-
nek, amikor az egyházközségben 
az Egyháznak ezt a misztikus va-
lóságát építettük. Pl. a fi atalokkal 
lelkigyakorlaton készültünk a XVI. 
Benedek pápával való kölni talál-
kozóra. Vagy a felnőtt közösséggel 
lelkigyakorlatokon és rendszeres 
szentségimádásokon az egyházunk-
nak ezt az arcát kerestük. 

– Visszatérve a jelenlegi szol-
gálatodra, melyek az utóbbi évek 
fontos mérföldkövei a cigánypasz-
torációban?

– Mérföldkövek? Közreműköd-
tem Székely püspök úrral együtt 
abban, hogy megszületett a szent-
mise-ordinárium lovári nyelven, 
roma dallamokkal. Magyarországon 
jelent meg először teljes Szentírás 
lovári nyelven 2008-ban. Önma-
gában a Ceferino Háznak, a Váci 
Egyházmegye cigánypasztorációs 
központjának megalakulása, ahol 
egy függetlenített pap ezzel a sú-
lyos problémával foglalkozik. Szá-
mos jele van annak, hogy a magyar 
egyháznak erre a tevékenységére 
külföldön is fölfi gyeltek. 2008-ban 
és 2009-ben Brüsszelbe, az Európa 
Parlamentbe hívtak egy nemzetkö-

zi konferenciára, ahol bemutattuk 
tevékenységünket. Most áprilisban 
pedig Berlinben tartok egy előadást 
a Ceferino Ház tevékenységéről. 
Sajnos nem elegendő, amit teszünk, 
sokkal többet kívánna a helyzet, de 
az azért mutat valamit, hogy európai 
összehasonlításban számon tartanak 
bennünket. 

– Van-e olyan konkrét evangéliu-
mi szakasz, üzenet, ami különösen 
megérinti a romákat?

– Az egyenlő emberi méltóság és 
testvéri lét alapja, hogy a terem-
tésben mindnyájan Isten képét és 
hasonlatosságát kaptuk. 

– Ha jól tudom, a cigánypaszto-
ráció mellé még egy nagyon fontos 
szolgálat adódott: a Mária Rádió. 
Mi ott a feladatod?

– Igen, az elmúlt évben a Mária 
Rádió programigazgatónak hívott 
meg. A Mária Rádió indulásától 
kezdve vezetek egy cigánypasztorá-
ciós műsort. Tán nem eléggé ismert, 
hogy az 1990-es évek végétől éve-
ken át bábáskodtam a Mária Rádió 
magyarországi megszületésén. A 
feladat nagy kihívás, többszöri föl-
kérés után 2012-ben elvállaltam. 
Kipróbálásra. Szerencsém, hogy 
nagyon jó munkatársaim vannak a 
Mária Rádióban is és a cigánypasz-
torációban is. Ameddig győzöm, 
igyekszem mindkettőnek megfelelni. 

– A sok szolgálat nem lehet ha-
tékony a megfelelő töltekezés, lelki 
háttér, közösség nélkül. Milyen for-
mában van ez jelen az életedben?

– A fokolár papi közösséghez tar-
tozom. Ez egy olyan összetartozást 
jelent, amely folytonos lelki táplálé-
kot nyújt. Minden héten találkozom 
a paptársakkal.

– Van-e a paptestvérek között 
olyan, akitől különösen sokat tanul-
tál/tanulsz a Krisztus-követésben?

– Talán nem egy-egy személy, 
inkább egy-egy papi vonás, evan-
géliumi érték ragad magával. XVI. 
Benedek pápa alázata, amely a 
lemondásában is megnyilvánult, 
II. János Pál pápa fantasztikus 
kapcsolatteremtő képessége, Re-
gőczi István atya imádságos élete. 
Egyre többször csodálkozom rá ná-
lam fi atalabb paptestvérek egy-egy 
evangéliumi értékére. 

Isten képére és 
hasonlatosságára…
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Család

– Hogyan készülsz a húsvét megünneplésére? Mi a 
húsvéti üzeneted a ceglédiek számára?

– A nagyböjtben most nem választottam ki valami 
extra programot, inkább abban keresek önmegtagadást, 
amit a mindennapok, különösen az emberi kapcsolatok 
követelnek. Mit ne mondjak, az Úr a szavamon fogott. 
Elég kemény nagyböjtöm kerekedett. Húsvéti üzenetem? 
Talán az, hogy Krisztus föltámadása nemcsak vallási, 

nem is csak egyházi esemény, hanem a fájdalmak és 
nehézségek mellett az élet édessége, szépsége az új 
testvéri kapcsolatokban. 

– Kedves Géza atya, köszönjük a válaszaidat! Egész 
szolgálatodra Mária közbenjárásával Jézus áldását 
kérjük!

Volterné Anikó és 
Volter Kálmán

1997-ben készült el Magyarországon 
az első gyermekvédelmi törvény, 
amelyben leírják a gyermekek alap-
vető jogait és e jogok érvényesí-
tésének garanciáit, a gyermekek 
védelmének rendszerét, alapvető 
szabályait. Nagy hangsúlyt kap, 
hogy azok a gyermekek, akik nem 
maradhatnak a vér szerinti család-
jukkal, olyan családhoz kerüljenek, 
amely vállalja, hogy az ő alapvető 
szükségleteiknek eleget tesz.

Amikor ez a törvény megjelent, 
akkor férjemmel már több mint 
4 éve nevelőszülők voltunk. 1993 
nyarán 3 gyermeket fogadtunk be 
családunkba: a 1,5 éves Mártit, va-
lamint a 13 és a 17 éves bátyjait. A 
két fi ú nálunk ismerte meg a húgát, 
mert kiskorúak lévén szülői kíséret 
nélkül nem mehettek be a csecsemő-
otthonba látogatni. Az anyuka pedig 
nem vitte be őket, hiszen ő maga 
is csak ritkán járt a kislányánál. 
Ők szerencsések voltak, hogy a 3 
különböző mamut intézményből 
kikerülhettek, és hosszabb-rövidebb 

ideig megtapasztalhatták, mit jelent 
családban élni, ellentétben azzal a 
sok gyermekkel, akinek a család 
fogalmáról semmilyen vagy csak 
rossz tapasztalatai voltak.

Hála Istennek az elmúlt 15 évben 
a gyermekvédelem rendszere át-
alakult, a nagy nevelőotthonokat, 
gyermekvárosokat megszüntették. 
Egyre több gyermek került kihelye-
zésre nevelőszülőkhöz, vagy 8-12 
fős lakásotthonba. Ma már egyre 
gyakrabban fordul elő az is, hogy 
a vér szerinti családból egyenesen 
a nevelő családba helyezi a gyám-
hivatal a gyermeket, és ezáltal egy 
újabb veszteség megélésétől tudják 
őt megkímélni. Így került hozzánk is 
2001-ben Norbi és 2003-ban Niki. 

Vannak a gyermekek között olya-
nok, akiket fi zikailag bántalmaztak 

vagy érzelmileg elhanyagoltak, saj-
nos azt kell mondanom, hogy lelkileg 
mindnyájan sérültek. A szeretet, a 
törődés, a sok beszélgetés azonban 
csodákra képes. Ezeknek a gyerme-
keknek nagy százalékából is egész-
séges, felelősségteljes, megbízható 
felnőtt fog válni. 20 éves nevelő-
szülői és 15 éves gyermekvédelmi 
rendszerben eltöltött munkám alatt 
igazi sikertörténetre is többször 
láttam példát. Ilyen Kantár Norbi 
története is, akit 2013. június 22-én 
fog a püspök atya pappá szentelni. 
(Norbiról a 2012. júliusi számunk-
ban olvashattak – a szerk.)

Aki érez magában hivatást, erőt 
ehhez a szép, de nagyon komoly 
feladathoz, az jelentkezzen nevelő-
szülőnek!

Lipóczki Lászlóné Erzsike 

Nevelőszülőnek lenni…

Óvodai beiratkozás
Értesítjük a kedves Híveket, 
hogy az SZKKIÓ Magyarok 
Nagyasszonya Katolikus Tag-
óvodában (Eötvös téri és Kőrösi 
úti óvoda) a beiratkozás 2013. 
április 22-23-án lesz reggel 8 
órától. 
Telefonszámunk: 06-53/311-
295 (További tudnivalók a 
templomi hirdetőn)

A közelmúltban, pontosan március 23-án a Szent Kereszt Felma-
gasztalása Templomban tartotta az Otthon Szociális Szolgáltató a 
nevelőszülők és az általuk nevelt gyermekek húsvéti ünnepségét, 

melynek Turai Dénes volt a fő szervezője. A meghívott vendégelőadó 
Péter Zoltán evangélikus lelkész lesz volt. Az ünnepen a ceglédi Öku-
menikus Kórus is fellépett. 

Az Otthon Szociális Szolgáltató gyermekvédelmi intézményt a Váci 
Egyházmegye tartja fenn. Az intézmény olyan gyerekek számára nyújt 
támogatást, akik különböző okoknál fogva hosszabb-rövidebb idő-
re kikerülnek a családi keretek közül és saját otthonukat nélkülözni 
kényszerülnek. Mivel a gyerekeknek családban van a legjobb helye, így 
ők nevelőszülők gondoskodására szorulnak. Az Otthon a nevelőszülői 
hálózat bővítését tervezi, új nevelőszülők jelentkezését várják. (A jelent-
kezés feltételeiről, a részletekről tájékozódhatnak a plakáton szereplő 
elérhetőségeken valamint az Otthon Szociális Szolgáltató vagy a Váci 
Egyházmegye honlapjáról: http://www.otthon-gyermek.hu;  http://
www.vaciegyhazmegye.hu)
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Ökomenizmus

Hadd kezdjem egy történettel: Dr. 
Harmati Béla (most már nyug.) 
evangélikus püspök, aki a Luthe-
ránus Világszövetség ökumenikus 
külügyi titkára volt, egyik megbíza-
tása alkalmával Milánóban Martini 
bíboros vendége volt: „A bíboros 
köszöntőjét azzal kezdte, jól nézzünk 
körül, mert ez itt nem „a római” ka-
tolikus, hanem „a milánói” katolikus 
egyház, a maga Ambrosius püspökre 
visszavezetett külön liturgiájával, 
sajátos hagyományaival. Örültem, 
hogy válaszomban azt mondhat-
tam, mi pedig mint evangélikusok 
„a wittenbergi katolikus” egyházat 
képviseljük.’’

Hát igen is, meg nem is. Mert a 
szónak: – katolikus – kétféle értel-
mezése él: az egyik a konfesszióra, a 
felekezetre utal, a másik annyit tesz, 
egyetemes. Ez utóbbi értelmében 
tudom vállalni én is: wittenbergi 
katolikus vagyok. 

Egy másik (még aktív) püspökünk, 
Szemerei János szerint: „A testvé-
rekkel találkozva a saját identitá-
sunkban is erősödhetünk, miközben 
a testvéregyházak gondolkodás-
módját is megismerhetjük. Ez sokkal 
mélyebb gondolkodáshoz vezethet 
el. Mi az ökumenében evangélikus-
ként, a Krisztusról szóló örömhír 
terjesztőiként veszünk részt, és 
nem jellegtelen, színtelen, szagtalan 
csoportként. 

Abban a kitüntetésben lehet ré-
szünk, hogy azt a látásmódot kép-
viselhetjük, amelyet Isten Luther 
és követői nyomán ajándékozott 
az egyháznak. Sok esetben a híd 
szerepét tölthetjük be, akik az egy-
mást nehezebben értők között köz-
vetítünk vagy akár tolmácsolunk.’’

Való igaz, hogy mi evangélikusok 
itt Cegléden már nem egyszer érez-
tük és szerintem fel is vállaljuk ezt a 
bizonyos „híd” szerepet a két nagy 
Testvérfelekezet, de akár a többi 
hasonlóan maroknyi keresztény 
felekezet között.

Honnan érkeztünk?
Bizonyos, hogy felekezeteink egy-

mástól lélekben „távolról”, ide-
genként indulva jutottak el a jelen 
testvériesnek, barátságosnak mond-
ható légköréig. Mind protestánsok, 
mind katolikusok tudnánk sötét 
vonásokkal ecsetelni az egyház-
történeti múltat, hogy hol, mikor, 
hogyan keserítették meg egymás 
életét hit-őseink, hogyan korlátozták 
egymás vallásszabadságát, sokszor 
éppen Istenre hivatkozva. Jómagam 
elképedve hallgattam a régi ceglédi 
történeteket a protestánsok provo-

kálásairól a katolikus körmenetek 
idején. Hallottam olyan idős asszony 
elbeszélését, aki katolikusként két-
ségbeesett lelkiismerettel élte meg, 
amikor annak idején egy protestáns 
templomba kellett belépnie. Lehet, 
hogy régen ez gyónási tétel lett volna.

Messziről indultunk el tehát egy-
más felé, dédapáink, dédanyáink 
tele voltak a másik felekezet iránti 
előítélettel, és ezekből ránk is ragadt 
bőven, valljuk meg bűnbánattal. 

(A vegyes házasságok kérdésköre 
is megérne egy misét. Hallottam 
példát harmonikus, egymás hitét 
tisztelni tudó kegyességi gyakor-
latra, de persze makacs vallási 
elkülönülésre, állandósuló vitákra 
is, nem is annyira a szűkebb, mint 
inkább a tágabb családban, olykor 
pl. a szülők próbálták érvényesíte-
ni erejüket a mennyel vagy vővel 
szemben.)

Minek a hatására indultunk 
el egymás felé?

A kor kihívásaira. A protestáns 
felekezetek már a 19. sz. végén a 
20. század elején felismerték, hogy 
a világmisszióban nem ellenfelei, 
hanem szövetségesei kell, hogy le-
gyenek egymásnak. Nem gyengíteni, 
hanem erősíteni kívánják apostoli 
munkájukat azzal, hogy időnként 
összejönnek, és kölcsönös bizalom-
mal együtt megbeszélik gondjaikat, 
örömeiket, és ilyenkor közösen is 
imádkoznak Krisztus ügyéért, az 
evangélium terjedéséért, az apostoli 
munka sikeréért.

Az ökumenikus mozgalom érzé-
kenyen reagált a modern világ gyors 
változásaira. Fő feladata mégis az 
egyházak életének és bizonyságté-
telének alapvető megújítása volt, és 
az egyházak egyház-léte a világban 
és a világért.

Az ökumenikus mozgalom tartó-
san megváltoztatta a keresztyénség 
arculatát. Kihozta az egyházakat 
felekezeti és történelmi elszigetelt-
ségükből, és összekötötte őket a 
párbeszéd, a kölcsönös számadás 
és szolidaritás közösségében. Újra 
tudatosította a missziói igehirde-
tésre kapott megbízatást, és ezzel 
szorosabbá tette egyház és misszió 
kapcsolatát. (id. a MEÖT honlap-
járól) (Az ökumenikus mozgalom 
történelmi alakulásának utána lehet 
nézni az interneten!)

Hol tartunk a keresztény 
egységtörekvésben?

Hitfelfogásunk, kultuszi életünk 
(pl. úrvacsora, vagy áldozás), ke-
gyességünk, egyházlátásunk tekin-
tetében vannak a legnagyobb eltéré-
seink, de hisszük, hogy Krisztusban 
meg tudjuk és meg is kívánjuk érteni 
egymást, és az Ő lelkületével köze-
lebb kerülhetünk egymáshoz, mint 
valódi testvérek. Jelenleg ezen az 
úton haladunk közösen, bár nem 
siettetünk semmit. ‚’Az általánosan 
elfogadottnak látszó ökumenikus 
cél, a „megbékélt különbségek” 
keresése útján nem a kétségtelenül 

Ökumené evangélikus szemmel
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meglévő konfesszionális különbsé-
gek kiélezése a teendőnk, hanem az 
alapigazságokban való konszenzus 
munkálása.’’ A régi kifejezés sze-
rint nem azt kell keresnünk, ami 
elválaszt, hanem azt, ami összeköt! 
A lényeget, a középpontot, a Szent-
háromságot nézve pedig minden-
képpen egységben kell, hogy érez-
zük magunkat! Lásd az egyetemes 
hitvallásainkat: Apostoli, Níceai és 
az Athanasiusi-t!

Az Ökumenikus Imahetet mindig 
lelkesen várjuk és rendezzük meg 
egymásnál Cegléden, mert egymás 
hite, éneke, imádsága, bizonyság-
tétele által is gazdagodik hitünk és 
látásmódunk. A pünkösdi eddigi 
„Együtt” napjainkat is nagy sze-
retetben, gondolati és szolgálati 
egységben éltük meg, hívogatva 
a városlakókat Krisztushoz. Lel-
készeink és papjaink szeretik és 
tisztelik egymást, tudnak közösen 
imádkozni, egymásért aggódni, 
egymásnak segíteni. Reméljük, a 
hívek is így tekintenek egymásra, 
felekezeti hovatartozástól függet-
lenül. Nagy öröm, hogy van egy 
Ökumenikus Kórusunk is, benne 
református, római katolikus, görög 
katolikus, baptista, pünkösdi és 
evangélikus testvérekkel! Az öku-
menikus Baba-Mama kör is évek 
óta jól funkcionál! Cegléden a papok 
– jótékony céllal – még táncolni is 
tudnak egy csapatban, bizonyították 
ezt a Keresztény bálokon. 

A gyakorlatban, a hétköznapi 
élethelyzetekben egyébként már 
így is sokkal közelebb vagyunk 
egymáshoz, nem úgy, mint régen, 
amikor a vallási elkülönülések még 
a települések szerkezetében is le-

képeződtek. (Ordass Lajos püspök 
szülőfalujában, a bácskai Torzsán a 
19. század elején az utca egyik olda-
lán a reformátusok, a másik oldalán 
az evangélikusok házai álltak!)

Manapság már nem szabad, 
hogy kérdéses legyen: testvérek 
vagyunk-e? Hiszen Krisztus mind-
annyiunk Ura és Megváltója, Isten 
mindannyiunk Atyja, a Szentlélek, 
pedig a hitben nevelőnk. A hétköz-
napi élethelyzeteinkben, amikor 
nem a hagyományos kegyességi és 
kultuszi cselekményeink közepette 
vagyunk, de részben már istentisz-
teleteinken is, azok bizonyos fokú 
hasonlósága folytán, már valóban 
„testvéreknek’’ érezhetjük egymást. 

Februárban ökumenikus böjti isten-
tiszteletet is tartottunk együtt, és ez 
már nem semmi! 

Merre tovább? Mi a cél?
Ma akad olyan leegyszerűsítő 

vélemény, hogy a reformáció egy-
házai inkább a helyi, a lokális egy-
házat, a római katolikusok pedig 
inkább a globális egyházat tartják 
szem előtt, amikor az ökumenikus 
párbeszédben találkozunk. Bizo-
nyos azonban, hogy a lokális-helyi 
és a globális-egyetemes dimenzi-

ók egymást kiegészítő és segítő 
jellegére az ökumenében oda kell 
fi gyelnünk.

Nem elég az évente egyszer meg-
rendezett januári Ökumenikus 
Imahét alkalmából keresni egymást, 
mert a helyi gyülekezeteknek min-
den élettevékenységükben túl kell 
látniuk a maguk templomtornyán. A 
konfesszionális és kongregacionalis-
ta „gettókba vonulás” és bezárkózás 
nem a jövő útja – vallja Harmati 
Béla püspökünk.

A globalizálódó világon egyre 
inkább a nagy kultúrkörök (vallá-
sok?) „vetélkedése”, életerejének 
megmérettetése kezd kirajzolódni. 
Minapi hír a rádióból: Pakisztánban 

keresztyének házait égették fel a 
muszlimok, „istenkáromlás” miatt. 
Azt találták istenkáromlónak, hogy 
más hitűként ott élnek! Talán kezd 
beteljesedni a keresztyéneken Krisz-
tus jövendölése, miszerint: „Nem 
nagyobb a szolga az uránál. Ha 
engem üldöztek, titeket is üldözni 
fognak (Jn 15,20).’’ Lehet, hogy el-
jön a Krisztus egyetemes népére egy 
olyan próbatétel korszaka, amikor 
összébb kell húznunk sorainkat, 
akár felekezetek fölöttien is, hogy 
egymástól erőt meríthessünk az egy-
re nagyobb próbatételek kiállására?

Kedvenc képi hasonlatom az öku-
menikus közeledésről a kocsikerék 
képe. Mi a keréken felekezetenként 
egy-egy küllő vagyunk. A kerék agya, 
a középpont: Krisztus.  A küllők ben-
ne, nála találkoznak. Minél közelebb 
vagyunk az agyhoz (a Főhöz), annál 
közelebb kerülünk egymáshoz is. 
Elég csak a Főre fi gyelnünk, és kö-
zeledni fogunk egymáshoz is!

Péter Zoltán 
evangélikus  lelkész
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15 éve egy nyakas kálvinista lány hozzáment egy sarkos 
pápista fi úhoz. Remélték, hogy az ellentétek, különb-
ségek nem eltávolítják, hanem a közös megoldás-
keresésben erősítik, közelebb viszik őket egymáshoz. 
Már a jegyesség alatt kiderült, hogy a különbségek 
hangsúlyozása nem lehet a hosszú, harmonikus együtt-
élés alapja. A hagyományokat újítással, frissítéssel, a 
jó értelemben vett konzervativizmust jól értelmezett 
liberálisabb elvekkel össze lehet-e kovácsolni egy 
egészséges új testté, vagy összecsapások, rombolás, 
értékválság lesz a sorsuk?

Tartalom és forma.  Mi a fontos?  Mi a fontosabb?  A 
formát illetően valakinek engedni kellett, bizonyos kér-
désekben nem születhet kompromisszumos megoldás. 
Sorra érkeztek a gyerekek és eleinte kicsit szégyenkezőn, 
nehéz szívvel, de elfogadtam, hogy katolikus hitben 
fognak nevelkedni. Ki előtt szégyelltem magam? Az 
egyházam elvárásainak nem tudtam ugyan megfelelni, 
de Isten mit vár el tőlem? Hamarosan az a gondolat 
nyugtatott meg, hogy Isten „csak” azt kéri, hogy legyek 
egy boldog családban a szív, ahol a gyerekek békében, 
harmóniában, hitben nevelkednek.

A tradíciók, szokások keretet adnak az életünknek, 
fontos, hogy megéljük és továbbadjuk ezeket. De min-
den egyes család születésével ezek egyéni színt kapnak.  
Úgy gondoljuk, hogy szabad kérdéseket feltenni, gon-
dolkodni, akár változtatást eszközölni.

A tartalom a közösen megélt istenhit, a Gondviselésbe 
vetett bizalom, hogy az életünk, találkozásunk nem a 
véletlen műve, van célja és értelme. Az egységre tö-
rekszünk, az összetartozás hangsúlyozása a fontosabb.

Ahogy ismerkedtünk egymás vallásával, egyre ru-
galmasabbak lettünk, a fi atalkori fekete-fehér, merev 
szemléletünk sokat lágyult. Sokkal több időt töltünk 
katolikus körben, így én egy kicsit olyan lettem, mint 
a világpolgár, aki mindenütt jól érzi magát, de igazán 
sehol sincs otthon. A katolikus ünnepeken mindig 
vendégnek érzem magam, ahol szívesen látnak, de 
mégsem az otthonom. A református érzést viszont egy-
re nehezebb felidéznem, otthoninak, sajátomnak érez-

nem.  Ökumené? Nekünk így sikerül(t) ezt megélnünk. 
Hogyan telik a Nagyböjt, hogyan várjuk a Feltámadás 
Ünnepét? Várjuk a tavaszt, örülünk a napsütésnek, 
hogy egyre tovább van világos, egyre több időt tölt-
hetünk a szabadban. A kicsikkel fi gyeljük a természet 
ébredését, napról napra nyüzsgőbb, színesebb, erősebb 
az élet.  Lekerülnek a nehéz kabátok, csizmák, mekko-
ra öröm, mikor elővesszük a szekrényből az elfelejtett 
rózsaszínű mellénykét, alig várja a kicsi, hogy abban 
mehessen óvodába. Ilyenkor a természet megújulása 
példát mutat hitünk megújulásához is.  Ahogy könnyí-
tünk az öltözetünkön, úgy frissülünk fel belülről is, ezt 
(is) szolgálja az étkezési böjt.  A gyerekek bevállalósak, 
komolyan veszik a próbát, lehet és kell is tőlük tanulni. 

Kitartóak, de számolják a napokat: Meddig nem ehetek 
még nutellát? Mikor mehetek már fel a facebookra? 
Az utolsó héten aztán megélénkül az addigi csendes 
készülődés: Ha eddig úgy-ahogy sikerült a böjt, most 
belehúzunk, többet imádkozunk és kisebb nagyobb 
létszámban részt veszünk a nagyheti eseményeken.  
Az ünnep végén ritkán vagyunk elégedettek, lehetett 
volna jobban is csinálni.  De a lényeg, hogy a hétköz-
napokban is meg tudjuk élni a Jézussal való személyes 
kapcsolatot.

Dr. Kuthyné dr. Mátyus Katalin

A családon belüli ökumené – eltérő felekezetűek családi harmóniában

A közösen megélt istenhit, az egység fontossága

A húsvéti Igazság mint az egység alapja
Kovács Zsolt vagyok, gyermekorvos, feleségem, Gyöngy-
vér tanár. Négy gyermekünk van, Zsolti, Kolos, Villő 
és Kinga. Elsőszülött fi unkat, Kendét a Teremtő két 
hónapos korában magához szólította. Édesapám csa-
ládja református. Nagyapám lelkész volt Albertirsán, 
nyugdíjas éveiben a Felház utcai gyülekezetben szolgált.

Édesanyám katolikus családban nőtt fel, de házasság-
kötésük után református templomba járt édesapámmal 
és három gyermekükkel közösen. Feleségem mindkét 
ágon katolikus családból származik. A keresztény élet-
szemlélet, életvitel lényegét tökéletesen egyformán 

látjuk. Gyümölcséről, az életben való forgolódásáról 
ismerszik meg a keresztény ember, felekezettől függet-
lenül. Mindazonáltal nyilvánvaló fontosságú egy adott 
történelmi egyházhoz való tartozás. Vegyes házasság 
esetén dönteni kell. Mi, mindketten a család egységét 
tartottuk legfontosabbnak, elsősorban a gyermeknevelés 
miatt.  A Nagytemplomba járunk. 

A Húsvét számunkra a váltsághalál teológiai alaptéte-
lén túl elsősorban az az üzenet, amit az isteni emberlét 
befejezése, teljessé válása hordoz. A Munkácsy-trilógia 
középső képe.  Az Ecce Homo – Íme az Ember. 
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HABEMUS PAPAM
A „Van pápánk” című kedves, keseré-
des fi lm egy olyan férfi  története, aki 
nem akar Isten földi helytartója len-
ni. A cím, Habemus Papam, azaz van 
pápánk, eredetileg azt hirdeti, hogy 
egyházfőt választottak, ám ebben az 
esetben egy olyan személyre vonatko-
zik, történetesen Melville bíborosra 
(Michel Piccoli), aki nem áll készen 
a feladatra. Vajon elítélhető Melville 
bíboros ezért? A rendező, Nanni Mo-
retti – aki egyébként a Vatikán által 
felkért pszichológust is alakítja – azt 
feszegeti, hogy milyen – a szó minden 
értelmében – emberfeletti feladat sza-
kad a kiválasztottra, amikor elhangzik 
a habemus papam. Ezt jól illusztrálja 
a fi lm elején zajló konklávé, amikor a 
szavazó bíborosok nagy része azt kéri 
az Istentől, hogy csak őt ne válassza 
ki. Noha vígjátékként aposztrofált, 

nem komédia ez, bár vannak benne 
nagyon vicces pillanatok – önfeled-
ten röplabdázó kardinálisok –, sokkal 
inkább a kétség, a hit, a gyengeség és 
az elhatározás felfedezését bemutató 
utazás. Sőt, Moretti, a fi lm egyik társ-
írója, még ennél is tovább megy. Meg 
akar tudni valamit, egy kérdésre a 
választ, ami nagyon fontos napjaink 
katolikus egyházának. A kérdés pedig 

nem a mindannyiunkat érdeklő hol van 
a pápa, vagy ki a pápa, vagy mit eszik a 
pápa. A kérdés az, hogy MI a pápa? A 
kérdés megválaszolásához Moretti sze-
rint nem az egyház ügyeinek vizsgálata, 
a napi aktualitások bemutatása vezet, 
hanem Melville bíboros személyiségé-
nek megismerésén keresztül juthatunk 
el. Amikor ugyanis megválasztják, így 
panaszkodik: Mindenki eltűnt..., ám 
nem arra gondol, hogy elszigeteltté 
vált, hanem arra, hogy hirtelen nem 
is emlékszik, kit ismert, kik a barátai... 
Megjegyzéseiből kitűnik, hogy pápa-
ként az ember elveszít egy darabot 
önmagából. 
A kérdés pedig, ahogy Melville római 
kalandjai – valós és lelki barangolá-
sa – során kiderül, hogy hogyan lehet 
betölteni egy olyan tisztséget, amely 
egyszerre követeli meg az egész em-
bert, és azt, hogy feladjuk önmagunk 
egy részét, nevünket, magánéletünket, 
gyengeségünket, vágyainkat. (Habemus 
Papam, színes, feliratos, olasz-francia 
vígjáték, 102 perc, 2011.)

Kabdebó Flórián

Íme az Ember, amilyennek a teremtéskor elképzeltem.  
Amilyennek Téged is elképzeltelek, amikor megalkot-
talak. Legyél te is ilyen! Élj szeretetben, dolgosan, légy 
mindig mások hasznára. Élj csendesen, békésen, de légy 
hű az Igazsághoz mindhalálig! Légy Te is olyan, mint a 
Názáreti fi am volt! Ne félj, Te is a fi am vagy!

A húsvéti történet többi szereplője és magatartása is 
örök érvényű. Bármely történelmi korban így zajlana 
le és így viselkednénk, attól tartok még ma is. Pedig mi 
keresztények kétezer éve hallgatjuk a húsvéti üzenetet. 
Hol vagyunk mi ebben a drámai helyzetben? 

Mi nem vagyunk Pilátusok, mi nem vagyunk Kajafá-
sok, mi egyszerű emberek vagyunk a tömegben. Abban 
a tömegben, ami néhány nappal korábban, vasárnap 
Krisztus bevonulásakor még ujjong, és pénteken már 
egy emberként követeli, hogy feszítsd meg! Krisztus 
szenvedése a nyilvánosság előtt zajlik. 

Lehet, hogy Kajafás és a farizeusok intrikusok, lehet, 
hogy Pilátus mossa kezeit, de végül is a nép dönt. Sok 
múlik rajtam, sok múlik Rajtad. Hol vagyok ebben a 
tömegben? Hol vagy Te ebben a tömegben? „Feszítsd 
meg”-et kiáltasz, hogy ne legyen kínos? Vagy csöndben 
meghúzódsz a szélen az árnyékban, mert ez azért sok, 
ebben nem akarsz részt venni? Vagy esetleg el sem 
mész, ott sem vagy? 

Az Úristen Nagypénteken azt üzeni, hogy merd vál-
lalni az Igazságot minden körülmény között, légy hű 
hozzá mindhalálig! Húsvét vasárnap pedig azt üzeni, 
hogy ne félj, mert mindig, minden körülmény között 
Veled vagyok!

Gyermekeink nevelése és neveltetése során ezen 
Igazság megláttatását tartjuk mindenekfölött, kizáró-
lagosan fontosnak. 

Dr. Kovács Zsolt és Gyöngyvér

Ajánló
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Gondolatok

Szeretnék erről a gyönyörű ünnep-
körről nagyon könnyedén és egy-
szerűen írni, ami Szent Ferenc és 
Boldog Kalkuttai Teréz gondolatvilá-
gából is sugárzik. Azért van bennem 
ez a vágy, mert a nagyböjtről és a 
húsvétról olykor csak a korgó gyo-
mor, a búskomorság 
gondolata jut eszünk-
be, ami végül Krisztus 
kínszenvedésébe és 
feltámadásába tor-
kollik. Pedig a leg-
nagyobb gazdagság 
van benne – minden 
megváltást kereső 
embernek.

Bibliaórán egy al-
kalommal felvetődött 
a kérdés, hogy mit 
is akar voltaképpen 
Isten. Mi az Ő vágya 
elsődlegesen ránk 
nézve? Közösen igye-
keztünk megfejteni 
a választ, ami nem 
bonyolult, ami min-
denki számára egy-
értelmű, mindenféle 
magyarázat nélkül. 
Első hallásra kicsit 
szokatlan válasz szü-
letett. Isten szerelmes egyenként 
mindannyiunkba – hiszen ő terem-
tett bennünket – igazabban, mint 
bármelyik szappanopera szentimen-
tális főszereplője. Isten szerelmére 
hivatkozva Szent Ferenc például 

képtelen volt a koldusokat vissza-
utasítani (2 Cel 89). Picit furcsa 
megfogalmazás, de ez mindenkit 
szíven talál. Isten szerelmes belénk. 
Ezért igyekszik Teremtőnk a lehető 
legnagyobb boldogságra elvezetni 
bennünket. Ennyit akar Isten. Jézus 

kívánsága, hogy az Ő öröme legyen 
bennünk, és így a mi boldogságunk 
teljes legyen. Ez a boldogság Isten 
országában valósul meg tökéletesen. 
Isten országa itt van most közöttünk, 
nem máshol kell keresni. Azonban a 

hétköznapi életünkben megtapasz-
talt rossz, a bűnök, a szenvedések 
– anyagiak, munkahely, család, 
egészség… – jókora kupac homok-
réteget fújt már lelkünk felszínére, 
és nehéz meglátni a közöttünk lévő 
szerelmes Isten országát. Ezért kell 
lelkileg újjászületnünk. Megtanulni 
egy kicsit élesebben látni, hogy a 
rossz dolgok, bűnök tompává, vak-
ká ne tegyenek bennünket. A testi 
önmegtartóztatás (szándékosan 
nem használtam a „böjt” kifejezést, 
hiszen Isten nélkül az csak fogyókú-
ra!), a szegények fi gyelmesebb tá-
mogatása, az imádság komolyabban 
vétele nagyböjt idején nem öncélú. 
Újjászületésünk egy-egy lépcsőfoka 

a szeretet konkrét gya-
korlataival. Egy dolog 
vezérli: a szívünkre ra-
kódott jelképes homok-
réteget kell hófehérre 
mosnia. A szimbolikus 
falat dönti le szívünk-
ben, ami közöttünk és 
Isten szerelme között 
áll. Boldog Kalkuttai 
Teréz leprásokkal vég-
zett igen nehéz szolgá-
latát szintén ez az egy 
dolog éltette: őszintén 
válaszolni a Megfeszí-
tettben felismert sze-
relmes hívására (Jöjj 
légy a világosságom, 
Vigilia Kiadó).

Húsvét ezért a lelki 
újjászületés, a feltáma-
dás időszaka személyes 
életünkben is. Nagyböjt 
áldozatkészebb sze-
retetgyakorlatai után, 

kissé higgadtabban, tisztábban, 
mélyebben átéljük, hogy a szívünk 
mélyén vágyott öröm és boldogság 
nem elérhetetlen számunkra. 

Immáron élesebb tekintettel fel-
fedezzük, Isten országa nem a halál 
után van, nem lent vagy fent, hanem 
itt és most. 

Az Egyházban, Jézus szeretetében 
összegyűlt közösségében. Mert aki 
icipicit is ráérez a szerelmes Isten 
jelenlétére, az rögtön viszonozni 
akarja azt, és kristálytisztán „láthatja 
meg az Isten országát”.    

Balázs András atya

Nagyböjt-húsvét üzenete
„Aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát”

(Jn 3,3)

Kedves Olvasók! 
Most, a személyi jövedelemadó bevallás időszakában rendelkezhet-
nek adójuk 1%-áról egy közhasznú alapítvány javára. A Szent Lőrinc 
Alapítvány ezúton is kéri a segítségüket, támogatásukat, ennek az 
1%-nak a felajánlásával. Adószámunk: 18672514-1-13. Felajánlásukat 
hálásan fogadjuk és köszönjük!
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Művészet

„Mi pedig dicsekedjünk 
Urunk Jézus Krisztus 

keresztjében...”
Jézus Krisztus keresztáldozata az üdvtörténet csúcs-
pontja. A kereszt hitünk legfontosabb szimbóluma, 
mely Jézus Krisztus bűn és halál fölött aratott győzelmét 
és magát Krisztust jelképezi. Plébániatemplomunkat 
1827-ben a szent kereszt felmagasztalásának tiszteleté-
re szentelték fel. Főoltárát Dunaiszky Lőrinc készítette 
1830-ban, az oltárkép Kálváriát 
ábrázoló jelenetét ugyanebben az 
évben Schöfft József Károly, a bé-
csi akadémián tanult pesti művész 
festette meg. Az alkotáson a sötét 
háttér előtt magasodó kereszten 
függő Krisztus mellett a kereszt 
két oldalán álló Mária és János, a 
kereszt tövében pedig a leroskadó 
Mária Magdolna látható. Krisztus 
szenvedését és kereszthalálát az 
oltárkép az evangéliumok leírá-
saihoz hűen, az Isten-ember szen-
vedését és fájdalmát hangsúlyozva 
jeleníti meg. 

Számunkra már természetes, 
hogy megváltásunk legfontosabb 
eseményét az oltárkép szemlélé-
sével is felidézhetjük, mégis hosz-
szú évszázadoknak kellett eltelni 
ahhoz, hogy ez a képtípus kiala-
kuljon. Az őskeresztény egyház 
számára ugyanis egyáltalán nem 
volt cél, hogy Krisztus kereszt-
halálát az evangéliumi leírások 
szerint képileg ábrázolják, hiszen 
a keresztre feszítés a legszégyen-
letesebb kivégzési mód volt. A 
keresztények az első századokban 
Krisztus halál fölötti diadalát tar-
tották fontosnak. A kereszt jelének 
művészi ábrázolása csak a IV. században, Konstantin 
császárnak a kereszt jelében kivívott győzelme után 
terjedt el. A keresztre feszítés legkorábbi ábrázolásain, 
amelyek az V. század közepéből származnak, a keresz-
ten függő Megváltó egyenes testtartásban, egyenesen 
áll, szeme nyitva van, hiszen Ő az, aki legyőzte a halált. 
A csukott szemmel, lehajtott fejjel, vérző oldalsebbel 
ábrázolt Messiás típusa a bizánci művészetben a VIII. 
század környékén, a Krisztus isteni és emberi termé-
szete kapcsán kialakult vita nyomán jelent meg, és 
Jézus emberi természetét volt hivatott hangsúlyozni. 

Ugyanakkor mind nyugaton, mind a bizánci művé-
szetben tovább élt a nyitott szemű, élő Megfeszített 
ábrázolásának típusa. A XI. századtól Európa-szerte 
kedveltek voltak a nagyméretű, fából faragott oltárke-
resztek, amelyeken az élő Krisztus hosszú ujjú, díszes, 
deréknál övvel összefogott köntösben szerepel. Ezek a 
Lucca városában ma is látható Volto Santo (Szent Arc) 
szobrának másolatai. Egy legenda szerint ugyanis az 
eredeti szobrot maga Nikodémus készítette Jézusról. 
Ilyen ábrázolások nem csak a középkorban születtek; 
a mai napig készítenek ilyeneket képzőművészek. A 
ceglédi plébánia Blaskó Sándor kortárs művész által 
készített körmeneti keresztje például hasonló ikonog-
ráfi ai típust képvisel. 

A XIII-XIV. század nagy misztikus szentjei – Clair-
vaux-i Szent Bernát, Assisi Szent Ferenc, Svédországi 

Szent Brigitta – és a többi nagy 
misztikus látomásainak hatására 
Krisztus szenvedésének ábrá-
zolásakor egyre inkább előtérbe 
került a szenvedés és a fájdalom 
megjelenítése. A szimbolikus áb-
rázolások helyét felváltották a 
realisztikus, narratív jellegű mű-
vek, amelyek az evangéliumok 
eseményeit egyre részletesebben 
igyekeztek visszaadni. A XV-XVI. 
századi Kálvária-ábrázolásokon 
már több szereplő jelent meg: a 
főbb szereplők mellett a gúnyolódó 
tömeg, a síró asszonyok, a részle-
tesen ábrázolt táj és a jeruzsálemi 
látkép gazdagította az alkotásokat. 
A barokk korban ismét változott 
a szemlélet: a sötét háttér előtt 
magasodó, egymagában álló fe-
szület a rajta függő Krisztussal 
Jézus kínhalálának drámaiságát 
és a Megváltó elhagyatottságát 
hangsúlyozta.

Krisztus kínhaláláról a legrész-
letesebben János evangéliuma 
számol be, ezért a művészi áb-
rázolásoknak ez az egyik legfőbb 
forrása. János a tanítványok közt 
is kiválasztott volt: jelen volt Krisz-
tus színeváltozásakor, az utolsó 

vacsorán Jézus „keblére hajolt” (Jn 13,23), és Krisztus 
keresztáldozatát is közvetlen közelről szemlélte. Egyedül 
János evangéliumában szerepel annak az eseménynek a 
leírása, amelyben Jézus édesanyját a szeretett tanítvány 
gondjaira bízta: „Jézus keresztje alatt ott állt anyja, any-
jának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária 
Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja 
és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: »Asszony, 
nézd a fi ad!« Aztán a tanítványhoz fordult: »Nézd, az 
anyád«!” (Jn 19,15-27). Ezzel a gesztussal Jézus Máriát 
a szeretett tanítvány gondjaira bízta, ugyanakkor nem-

Fotó: Irházy Róbert
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Egyházzene

Töredékek Bach 
zenedrámájából

Ebben az írásban szeretnék pár pillanatképet kiragadni 
Bach nagy lélegzetű művéből, a Máté-passióból. E kí-
sérlet a mű monumentalitásához mérten elkeserítően 
csekély és sekély, de az a reményem, hogy a nyájas ol-
vasó így szól: el a betűkkel, hallgassuk magát a művet!

A mű előadói apparátusa megkettőzött: dupla kórus 
szól, mindkettő saját zenekarral. Bach igencsak fontos-
nak tarthatta ezt az eszközt, mert komoly nehézségeket 
vállalt ezzel. Sokszor még az egy kórust és zenekart 
foglalkoztató művekhez is probléma volt összeszedni 
a kellő számú és kellő képességű tagokat. A dupla kó-
rus viszont jól kihasználható, ha a szerző párbeszédes 
formában szeretne komponálni.

A nyitókórus még ehhez képest is tartalmaz többletet: 
a két nagy kórus mellett egy harmadik, kisebb kar is 
szerepel. Az első kar Sion leányát, a megszemélyesített 
Jeruzsálemet képviseli, a második a mindenkori hívő 
hallgatót, a harmadik pedig egy protestáns népéneket, 
egy korált énekel.

Az első párbeszéd így zajlik: „Nézzétek! Kit? A Vő-
legényt! Nézzetek rá! Hogyan? Mint Bárányra!” Ehhez 
a párbeszédhez a harmadik kórus által énekelt korál-
dallam illeszkedik: „Ó, Isten ártatlan Báránya, akit a 
keresztfán megöltek.”  A dialógus második szakasza: 
„Nézzétek! Mit? Nézzétek béketűrését!” Az illeszkedő 
korálszöveg: „Mindig türelmes voltál, noha mindig meg-
vetettek.” A párbeszéd harmadik szakaszában Bach nem 
hagyja, hogy kívülről szemléljük a történteket, mivel a 
mi bűneinkre irányítja a fi gyelmet: „Nézzetek! Hová? 
Bűneinkre!” A korál pedig így szól: „Minden bűnünket 
te hordoztad, különben el kellett volna csüggednünk.”

Bach számára mindig fontos volt a hit személyessé-
ge. A világ bűnei – az én bűneim; az emberért vállalta 
a keresztet – értem vállalta a keresztet; a világ Meg-
váltója – az én Megváltóm, az én Jézusom.

Ennek másik példája a Máté-passióban Péter tagadása 

körül található. A jelenet végén az evangélista elénekli, 
hogy Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Itt Bach 
egy áriát iktat be, amely az Úr irgalmáért könyörög. 
Mivel Péter férfi , így gondolhatnánk, hogy ez az ária 
egy basszus vagy tenor énekes által szólal meg. Ehhez 
képest egy alt-áriát hallunk! Bach ezzel elszakítja ezt a 
könyörgést a konkrét szereplőtől, Pétertől, így jelezve, 
hogy ezt bármelyikünk is énekelhetné. Nem csak Péter 
tagadta meg Jézust, hanem mi is, én is.

Egy igen különleges pillanatra szeretném még felhívni 
az olvasó (és remélem, zenehallgató) fi gyelmét. Pilátus 
megkérdezi a tömeget, hogy mit tegyen Jézussal. A tö-
meg egy rendkívül kegyetlen kórustételben válaszol: 
„Feszíttessék meg!” Pilátus megkérdezi tőlük, hogy hát 
mi rosszat tett. Itt Bach megszakítja a dialógust, és egy 
szoprán szólistára bízza, hogy elmondja, mi „rosszat” 
is tett Jézus. „Ő mindnyájunkkal jót tett. A vaknak 
visszaadta látását, a sántát járóvá tette, Atyjának igéit 
hirdette nekünk, kiűzte a gonosz lelkeket; … Üdvözítőm 
szeretetből akar meghalni – bűnt nem ismert –, hogy 
az örök kárhozat és az ítélet büntetése nehogy lelke-
men maradjon.” Ez az ária központi helyet foglal el az 
egész passió szerkezetében, és különlegességét Bach a 
hangszereléssel is kiemeli. Rendkívül szokatlan, hogy 
egy barokk műben a dallamot ne kísérje basszus (a ba-
rokkot szokták a „basso continuo”, vagyis folyamatos 
basszus korának is nevezni). Ezt az áriát pusztán egy 
fuvola és két oboa kíséri, vagyis három magas fekvésű 
fafúvós hangszer. Mintha ezt a szöveget Bach az egész 
passióból ki akarná ragadni és a szívünkbe írni. Erre 
jön a tömeg válasza a már egyszer énekelt tétellel: „Fe-
szíttessék meg!” Először hallva is drámai volt, de ezek 
után szinte megsemmisítő, sokkoló.

Kedves Olvasó! Miután idáig eljutottál, tudd, hogy ez 
az írás Bach zenéjéből semmit sem ad vissza! Nyitott 
füllel, de még inkább nyitott szívvel láss neki a passió 
hallgatásának! Ajánlok egy, az interneten található 
rendkívül jó felvételt. A következőt írd be a youtube 
keresőjébe: bach matthaus passion herreweghe. A Col-
legium Vocale együttes Phillipp Herreweghe vezényle-
tével igazán ihletett (megkockáztatom: átimádkozott) 
módon énekli a passiót. A Péter tagadása utáni áriát 
(a zeneirodalom legszebb alt-áriája!) az 1 óra 23 perc 
52 másodpercnél találod.

Volter Kálmán

csak a tanítvány, de minden ember 
édesanyjaként és pártfogójaként 
nevezte meg. A keresztre feszítés 
ábrázolásain Krisztus keresztjének 
tövében ezért leggyakrabban Mária 
és János látható. Az evangéliumi 
részlet szerint Mária Magdolna is ott 
volt a kereszt tövében. A Krisztust 
követő asszonyok leghűségesebbi-
ke lehetett, hiszen Krisztus sírba 
tételénél is ott volt, és ő találkozott 

elsőként a Feltámadottal. Mivel a 
nyugati egyházban őt azonosították 
azzal a bűnös asszonnyal, aki illa-
tos olajjal kente meg Jézus lábát, 
leggyakrabban egyszerű ruhában, 
kibontott hajjal és olajos tégellyel 
szokás őt ábrázolni; így szerepel a 
ceglédi oltárképen is.

Mária Magdolna egy személyben 
minden bűnös embert jelképez. Vele 
azonosulva mi is a kereszt tövébe 

borulhatunk, és bűnbánatot tart-
hatunk, hiszen a megváltás misz-
tériumának mi magunk is részesei 
vagyunk. A Megváltó értünk, bűnös 
emberekért szenvedett és halt kínha-
lált. Jézus Krisztust „a mi bűneinkért 
szúrták át, a mi gonoszságainkért 
törték össze, a mi békességünkért 
érte utol a büntetés, az ő sebei sze-
reztek nekünk gyógyulást” (Iz 53,5). 

Vágó Katalin
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Ifjúsági oldal

Február 23-án szombaton, Ceglé-
den a katolikus iskolában rendezték 
meg a Tiszás- Déldunás ifi  találko-
zót. A ceglédi ifi -közösségből is so-
kan elmentünk erre az eseményre.

Mikor reggel fél 9 körül odaértünk, 
már javában folyt a bejelentkezés. 
Dóri – az egyik ceglédi szervező 

– megkért minket hogy segítsünk 
beosztani az iskola termeit, hogy 
melyik programot, melyik terembe 
rendezzék. Azt hittük, hogy könnyű 
feladat lesz. Sajnos nehezebb volt, 
mint gondoltuk. Lemaradtunk a 
szentségimádásról, és a közös kö-
szöntőnél csatlakoztunk a társaság-

hoz. Hamarosan 
már a kiscsopor-
tos beszélgeté-
sen ültünk ahol a 
nap témájáról, az 
„értékekről”  be-
szélgettünk. Ezek 
a csoportok kor 
szerint voltak 
beosztva, min-
den csoport ka-
pott egy vezetőt 
és egy segédet. 
Volt, amelyik 
csoportban be-
szélgettek, és 

volt, ahol játszottak is. Ezután ebéd 
következett, ahol a párizsis kenyér 
és a tea mellett kaptunk pár falat 
sütit is. Nagyon fi nom volt! 

Délután kötetlen programot szer-
veztek a vezetők. Volt tánc, akadály-
verseny, kézműveskedés és még sok 
más. Lehetőség volt gyónásra is. Mi 
a kézműves foglalkozást választot-
tunk, ahol ötletes karkötőt lehetett 
készíteni. 

Délután 5-kor kezdődött a  a záró 
mise, ahol Kálmán bácsi vezetésével 
énekelt az énekkar. Bekapcsolódtak 
a vendégek is, így rekordot döntött 
az énekkar a 9 gitárosával. A mise 
után szomorú búcsúzás követke-
zett, majd lassan mindenki haza-
bandukolt.

Nagyon jól telt a nap, remélem 
máskor is el tudunk menni egy ilyen 
találkozóra. Mindenkinek ajánljuk, 
mert nagyon nagy élmény volt!

E&E

Ifjúsági találkozó Cegléden

Hittanos humor

Válogatott gondolatok
„Péter nem volt hajlandó úgy meghalni, 
mint Jézus.”
„Szent János Jézus kedvence, mert Máriára 
vigyázott.”
Szent Péter „Jézus jobb keze.”
„Szent Máté vámos volt. Ő írta az egyik 
Bibliát.”
Feltámadás után az üres sír: „Jézus képe az 
ágyon van, de nincs ott Jézus!”
Pál megtérése: „Jézus szólt hozzá, hogy állj 
át Pál!”
Tízparancsolat: „hét napig nem szabad 
dolgozni!”
Szent Margit – „minden munkát elvégzett 
és meghalt.”
„Szent Margitról elneveztek egy szigetet, a 
Húsvét szigetet.”
„Szent Imrét egy vadkan megölte. Apja fel-
kutatta a vadkan családot, és élve eltemette 
őket.”
„Mi az egyházi év? – Megjavulásunk idő-
szaka.”
„Krizma: balzsammal kevert olívabogyó.”

Moziban jártunk az ifi sekkel
Az egyik pénteken összejött mind a három ifi csoport: a nagyifi , 
a tinifi  és a minifi . Miután játszottunk, beszélgettünk, ettünk és 
ittunk a közösségi házban, átmentünk a ceglédi Uránia Moziba 
megnézni „Az utolsó hegycsúcs” című fi lmet. Nagyon jó volt! 
Igaz, hogy feliratozva volt a fi lm, és egy kicsit gyors is volt, de 
azért tetszett. Ez a fi lm egy pap életéről szólt. Kedvesnek és 
viccesnek látszott a fi lmvásznon. Mindenkit végighallgatott, 
akinek szüksége volt rá. Az emberek a fi lmben véleményt is 
mondtak róla, csak pozitívumokat. A papnak a hegymászás 
volt a hobbija. Szerette a természetet úgy, mint mi. Majdnem 
minden túrájára elkísérte őt egy vagy két ember. Útjai során 
mindig magával vitte az oltári szentséget. A hegy egyik pontjá-
nál megállt, és elmondott egy szentmisét. Azt mondta a fi lm-
ben, hogy amikor felér a hegycsúcsra úgy érzi, hogy nagyon 
közel van hozzá Isten. A fi lm végére kiderült, hogy miért „Az 
utolsó hegycsúcs” a cím. Egy napon az egyik kedves barátjával 
elindultak túrázni a hegyekbe. A pap barátjának a testvére már 
nagyon izgult értük, mert megmondták, hogy mikor érkeznek, 
de még mindig nem jöttek vissza. Értesítette a rendőrséget, és 
azonnal keresésükre indultak a hegyi mentők. A hegy közepe 
felé találták meg őket holtan. Azt mondták a hegyi mentők, hogy 
valószínű, hogy lezuhantak.

Isten mindig veled van, bárhol is légy – nekem ezt üzente 
ez a fi lm.

Rajta Borbála minifi s
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Cserkészet

Interjú

Cserkésznapló
Február 22-én volt az emlékezés napja a cserkészek 
között. 156 évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon látta 
meg a napvilágot Baden Powell, aki 50 évre rá meg-
alapította a cserkészetet. Idén már ott tartunk, hogy 
a magyar cserkészet ebben az évben ünnepli a 100. 
évfordulóját. Ezt a programot nem is lehet máshol 
megtartani, mint a természetben. Nyáron rendezik meg 
a Nemzeti Nagytábort, Ócsán. Ide várnak mindenkit, 
aki a Magyar Cserkész Szövetségek Fórumának tagja. 
Ez azt jelenti,  hogy a  Kárpátaljai Magyar Cserkészszö-
vetség, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség, a Magyar 
Cserkészszövetség, a Magyar Cserkészlányszövetség, 
a Romániai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai 
Magyar Cserkészszövetség, a Vajdasági Magyar Cser-
készszövetség és a Horvátországi Magyarok Zrínyi 

Miklós Cserkészcsapatának tagjai közül bárki ott lehet 
a nagytáboron.

De ne ugorjunk ennyire előre. Március első szom-
batján néhányan elindultunk kerékpárral a Budai úti 
Fürdőhöz. Ez még magában nem is nagy feladat, de 
úgy gondoltuk, hogy a kerékpárút mellett összegyűjtjük 
a szemetet, amely a hóolvadás után már igen látvá-
nyosan szembetűnik. Sajnos nem tudtuk összeszedni 
az összes szemetet, mert megtelt minden zsák, ami 
nálunk volt, de hátha valakik kedvet kapnak hozzá és 
bekapcsolódnak a gyűjtésbe.    

Március 15-én, a városi ünnepélyen voltak jelen az 
egyenruhás gyerekek immáron 24. alkalommal.

Március 23-án barlangász-
tunk a cserkészekkel, ponto-
sabban azokkal, akiknek volt 
bátorságuk, mert mi nem a 
kiépített, lebetonozott, ki-
világított barlangokat sze-
retjük elsősorban, hanem 
ahol kúszni, mászni kell és 
fejlámpával világítani. Nagyon 
tetszett mindenkinek, és már 
tervezzük, hogy a következő 
hónapban elmegyünk falat 
mászni, hogy – mikorra ki lehet menni a természetbe a 
fák közé túrázni és sátrazni – legyen erőnk mindenhez; 
a Nemzeti Nagytáborról már nem is beszélve.

Vószem

Kedves Testvérek! Jelen szá-
munkban egy olyan személlyel 
készítettem interjút, akit mind-
annyian ismerünk, s mégis na-
gyon keveset tudunk róla. Néhá-
nyan talán még a nevét sem, csak 
annyit, hogy az a magas, szőke, 
hosszú hajú ministráns lány, 
aki évek óta hűségesen szolgál 
a szentmiséken. Most őt fogjuk 
egy kicsit közelebbről megis-
merni. Bakó Patríciának hívják, 
s jelenleg a kecskeméti Piarista 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Diákotthon 10. osztályos tanulója. 
És hol máshol készülhetett volna 
a riport, mint a sekrestyében!

– Patrícia, mióta szolgálsz az Úr 
oltáránál, és hogy jött az ötlet, hogy 
ministrálj?

– 6. osztályos korom óta. Egysze-
rű. A szentmisén kihirdették, hogy 
lehet ministrálni. Ha jól emlékszem, 
még Csaba atya volt a káplán. Vele 
kezdtem ezt a szolgálatot. Sokat 
köszönhetek még az őt követő káplá-
noknak: pl. Menyhárt János atyának 
és az azóta már papként szolgáló 
Fekete Roland atyának. Ők fogták 
össze a ministránsokat, s tanítottak 
minket a liturgiára.

– Miért fontos neked ez a szol-
gálat?

– Megszólított ezzel az Úr, és úgy 

gondolom, hogy a helyemen vagyok 
– ráadásul jó a közösség is.

– Mikor szoktak lenni a ministráns 
foglalkozások, és hogyan zajlanak?

– Szombaton délelőtt 10 órakor 
szoktunk kezdeni András atya ve-
zetésével a sekrestyében. Először 
a szentmisét szoktuk elpróbálni. A 
nagyobb ünnepekre nagy hangsúlyt 
fektetünk (pl. Imre atya gyémánt-
miséje, püspöki mise). Ezt követően 
átmegyünk András atyához, aki 
meg szokott vendégelni minket, 
majd imádkozunk, evangéliumot 
olvasunk vagy egy szentnek az éle-
téből olvasunk egy részt (pl. Szent 
Tarzíciusz életéből).

Örömmel szolgáljatok az Úrnak, 
lépjetek színe elé vigadozva! 

(Zsolt 100, 2)
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– Tudomásom szerint néhány 
alkalommal már te és Adri tar-
tottatok ministráns foglalkozást. 
Milyen élmény volt ez számodra?

– Nagyon jó, mert lelkesek a töb-
biek is, és szeretnek a liturgikus 
feladatok mellett játszani is (pl. 
csocsózni). Ugyanazt gyakoroltuk, 
mint András atyával szoktuk, majd 
átmentünk a közösségi házba, ját-
szottunk, megnéztünk egy videót is. 
Elszakítva volt a címe. Ez mélyen 
megérintett mindegyikünket. Utá-
na még sokáig csöndben voltunk.

– Ha már szóba kerültek a szen-
tek, ki a kedvenc szented?

– Árpád-házi Szent Erzsébet, akit 
a bérmáláskor védőszentemnek is 
választottam. Azért tetszik, mert 
egyrészt magyar, másrészt példás 
volt az élete. Segített a szegényeken, 
hűségesen élte a házasságát. Az is 
szép, hogy fontos volt számára a 
Szentírás, illetve amikor imádkozott, 
letette minden díszét, ezzel fejezte 
ki, hogy Isten előtt nem a hatalom, 
a külső dísz a fontos, és hogy min-
dent Tőle vár.

– Tudom, hogy te is szereted a 
Szentírást. Melyek a kedvenc tör-
téneteid, részeid?

– Az Énekek éneke nagyon szép 
része az Ószövetségnek. Ez olyan, 
mintha szerelmes verset írna ne-
künk Isten. Az evangéliumok közül 
Lukácsét olvastam először, de Már-
ké számomra a kedvesebb, mert ez 
volt a legelső.

– Megosztanád velünk valame-
lyik kedvenc idézeted? (Patrícia so-

káig keres a telefonjában az  sms-ek 
között.) 

– Olyan sok van, hogy nem is 
tudok választani. Mindig szoktam 
küldeni egy-egy, aktuálisan ked-
venc idézetet az ismerősöknek, 
barátoknak.

– Emlékeim szerint voltál Rómá-
ban a 2010-es ministráns zarán-
doklaton. Milyen emléket osztanál 
meg velünk erről?

– Jó volt a tengerben fürdeni. Ta-
lálkoztunk XVI. Benedek pápával is. 
Ordítottuk: Benedetto.  Voltunk a 
Colosseumban és a katakombákban, 
az Angyalvárban, a Szent Pál Bazili-
kában. Új ismerősöket találtam, mert 
egyedül voltam Ceglédről, amiért 
még mindig hálás vagyok Levente 
atyának. A találkozó mottója ez volt: 
„Merítsünk az élő vízforrásból!” Volt 
szentmise, és ott volt vízszentelés, 
erről az alkalomról hoztunk szen-
teltvizet, kifejezve, hogy az egy vízből 
merítve összetartozunk.

– A templomi szolgálaton kívül 
mivel szoktad tölteni a szabad 
idődet?

– A suliban egyáltalán nincs sza-
bad időm, mivel sok a tanulnivaló. 
 Péntekenként szoktam menni 
ifi re Turai Dénes csoportjába. Én 
vagyok a kenyeres, viszem mindig 
a kenyeret az agapéhoz. Szombat 
délelőttönként a ministráns foglal-
kozás van. Szeretem nézni a Forma 
1-et. De erre ritkán van alkalmam. 
Ugyanakkor már háromszor vol-
tam a Hungaroringen.   Szívesen 
vagyok a keresztlányommal és az 

unokaöcsémmel. Velük szoktam 
játszani. A szombat délutánom 
szokott az övék lenni és a családom 
többi tagjáé. 

– Általában derűsnek, mosoly-
gósnak látunk, szívesen viccelődsz, 
esetleg ugratsz is másokat. Honnan 
van ez a vidámság benned?

Azoktól, akik körülvesznek. A csa-
ládom, a barátok, a szobatársak, az 
ifi sek, a ministránsok, nem utolsó 
sorban a papjaink és főleg az Úr. 
„A vidám szív a legjobb orvosság.” 
(Péld 17,22)

Remélem, hogy ez másoknak is 
örömet szerez.

– Hogyan készülsz az idei húsvét-
ra, a húsvéti szolgálatra? Hiszen 
ilyenkor nagyon sok tennivalója 
van a ministránsnak is.

– Igyekszem minden nap olvasni 
a Szentírást, a napi evangéliumokat. 
Olykor csak kinyitom a Bibliámat, 
és amit ad az Úr, azzal töltekezem. 
A nagyheti szolgálatra való készület 
inkább a délelőtti liturgikus próbák-
ban jelentkezik.

Úgy belefeledkeztünk a be-
szélgetésbe, hogy háromnegyed 
hat lett, gyülekeznek a minist-
ránsok, a fi atalabbak a szent-
miséhez. A szokásos jókedv is 
kezd kibontakozni, ezért most 
megköszönöm nyitottságodat, 
vidám-komoly válaszaidat, 
és kívánok áldott készületet 
és a Feltámadott örömében, 
jelenlétében töltött húsvéti idő-
szakot neked és családodnak.

Volterné Anikó
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Hagyomány

AZ ÜNNEP EREDETE
A húsvét a kereszténység legjelen-
tősebb, egyben legősibb ünnepe.

Eredete a zsidó hagyományokhoz 
nyúlik vissza, hiszen az Egyiptomból 
való megszabadulás ünnepéhez a 
„peszah”-hoz kapcsolódik. A 10. csa-
pás elkerülése miatt a zsidók házaik 
ajtófélfáját bekenték/megjelölték 
a rituálisan leölt bárány vérével és 
a halál öldöklő angyala elkerülte 
az otthonaikat. Pészah estéjén ma 
is egy különös rend szerint zajló 
vacsorát ”széder estet” tartanak. 
Ilyenkor összegyűlik a „nagycsalád” 
melyben a legfi atalabb fi ú kérdésére 
az apa, vagy nagyapa válaszol hosz-
szan a rituálénak megfelelően. A 
Hagada elmondásával emlékeznek 
a szolgaság földjéről való szabadu-
lásra. A szolgaságra, menekülésre 
a „sietségre” emlékezve ma is ko-
vásztalan kenyeret, keserűsalátát, 
keserűgyökeret, tojást és egy évesnél 
fi atalabb bárányt (vagy valamilyen 
csontos húst) esznek. Előírás a bor 
négyszeri ivása, közben fölidéznek 
minden a választott nép egyiptomi 
kivonulásával kapcsolatos törté-
netet.

KERESZTÉNY ÜNNEP
Az áldozati bárány megjelenése szá-
munkra Krisztus előképe.

A keresztény világ Jézus Krisz-
tus szenvedéstörténetére, kereszt-
halálára emlékezik, és dicsőséges 
föltámadását ünnepli. 40 napos 
fölkészülési idő előzi meg az ün-
nepet, Jézus 40 napos böjtölésére 
emlékezve. Keresztény ember eb-
ben az időszakban nem jár zajos 
mulattságokra, visszafogja magát 
ételben, italban, szórakozásban. 
Igyekszik megtisztítani testét és 
lelkét minden „méreganyagtól”. 
Lelkigyakorlaton veszünk részt, ki-
takarítunk a lelkünkben; elvégezzük 
a szentgyónásunkat, gyakoroljuk az 
irgalmasság testi és lelki cselekede-
teit. Péntekenként részt veszünk a 

keresztúton és lélekben végigkísér-
jük Jézust szenvedései állomásain. 
Megrendülve vesszük tudomásul, 
mit bírt ki, mit viselt el értünk a 
legszentebb és legtisztább Istenfi ú. 
Meg kell látnunk a kereszt tövében 
a lelki vértanúság legnagyobb hősét 
az Anyát. Nem futott el, nem hagy-
ta magára drága, szeretett Jézusát.  
Jusson eszünkbe az is, mit élhetett át 
Szentfi a szenvedéseit látva az Atya.

Kicsoda az ember, hogy az Isten el-
tűri neki ezt az iszonyatos kivégzést?

Meghalni engedi az Egyetlent, a 
szeretett, szent és tiszta Fiát. 

Mit ér az ember az Istennek, 
hogy ilyen nagy árat képes fi zetni 
megmentésünkért? …és mit adunk 
mi érte?

Adjuk a szívünket, fejünket, ki-
nyújtott kezünket. Ki tudjuk monda-
ni; használj engem Uram az ügyeid-
ben, mert Téged akarlak szolgálni 
teljes szívvel! Vezess engem, írd a 
lelkembe a terveidet, és add nekem 
a megkülönböztetés ajándékát!

Mit jelent a keresztény ember 
számára a húsvét?

Az élet győzelmét a halál felett, 
a szeretet győzelmét a gonoszság 
felett. Ez a húsvét diadala!

A HÚSVÉTI 
NÉPHAGYOMÁNYOK ÉS 

A VALLÁS TALÁLKOZÁSA
Régi szokás a húsvét előtti ház, 

udvar, kerttakarítás. Virágvasárnap 
szokás volt a zöldágjárás, palóc-
földön kiszehajtás. Régen a nagy-
héten csendességben éltek, keveset 
beszéltek, minden napra voltak 
imáik. Nagycsütörtöktől naponta 
szertartásokon vettek részt az em-
berek. Édesanyámtól tudom, hogy a 
Nagymama nagypénteken hajnalban 
mindig kiment a patakhoz és meg-
mosta az arcát a patak vizében, a 
Nagypapa megúsztatta a lovakat, a 
teheneket a patakról hozott vízzel 
meglocsolták. A régiek hittek abban, 
hogy ezen a napon „aranyossá válik 

a patakok vize”. (Jézus keresztről le-
folyó szent vére miatt, melyet az eső 
a Cedron patakba mosott – áldottá 
váltak a folyóvizek.) Nagypénteken 
teljes csönd volt, nem beszéltek, 
hiszen az egész világ az Isten fi át 
gyászolta. Nem szántottak, kenye-
ret sem sütöttek. Nagyszombat este 
sötétedés után megtartották a gyer-
tyás fényes föltámadási ünnepet és 
megszólaltak a harangok Krisztus 
győzelmét hirdetve.

Húsvét vasárnap hajnalán a fér-
fi ak Krisztus-keresésre indultak a 

Húsvét ünnepe
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határba. Székelyudvarhelyen ma 
is gyönyörű szokás, hogy a férfi ak 
székely viseletben lóháton a határ-
ba vonulnak Krisztus sírját keresni. 
A föltámadt Krisztus szobrát kint 
előre elrejtik, majd a szobrot diadal-
menetben beviszik a templomba. 
Sok helyen ma is élő szokás húsvét-
vasárnap reggelén a sonka, kolbász, 
tojás, bor, kalács megszenteltetése 
és elfogyasztása. 

A húsvéttól elválaszthatatlan a 
tojásfestés hagyománya. Sokféle 
ősi tojásdíszítő technika ismeretes. 
Ilyen például a berzselés – virág, 
levélminták rászorítása a tojásra 
cérnával, harisnyával, majd festő-
lébe helyezése. A karcolást bicská-
val a régi pásztorok fejlesztették a 
legmagasabb szintre. Nagyon érde-
kes és színpompás eredményt ad a 
tojásbatikolás, főként, ha sokszínű 
festőlét váltogatunk. A festőlé lehet 
növényi, vagy kémiai festék.

A viaszolt írást, ecsettel festést, 
metszett, (maratott) mosott tech-
nikákat is kedvelték. A gyerekek 
máig nagy élvezettel vesznek részt 
a gyertyalángba mártott, zsírkrétá-
val csepegtetett tojásdíszítésben, a 
felnőttek körében pedig a viaszos 
tojásírás a legnépszerűbb. 

A tojás díszítésének szimbolikája 
rendkívül gazdag. A régi ember a 
tojásokra rajzolta munkaeszközeit, 
(gereblye, ásó, ekevas) áldást kér-
ve ezzel rájuk. Megjelent a tojás-
díszítésben a hitük szimbóluma 
is: Krisztuskereszt, Boldogasszony 
tenyere, az áldozati bárány, de 
jókívánságaikat is egyszerűen rá-
írták. Nagyon gazdag a virágdíszítés 
formavilága és érdekes az állatok 
stilizált megjelenítése.

Nagyon ér-
dekes, hogy 
mit üzentek 
egymásnak az 
emberek a dí-
szítőmintával. 
A fi atal lányok 
a kiválasztott 
és kedvelt fi a-
talembernek 
a termékeny-
ségre utaló 
motívumok-
kal jelezték 
vonzódásukat. 
Tölgylevelet, tölgymakkot rajzoltak 
a nekik szánt piros tojásra. Hasonló 
jelentéssel bír a rozmaring ág is.

A tojást legtöbbször nem választ-
hatták, hanem kapták, éppen a 
szimbólumok üzenettartalma miatt. 
Minden családban akadt egy-egy fe-
kete bárány, aki messzire elcsángált, 
vagy a viselkedésével került a csa-

lád perifériá-
jára. Az anyák 
rá juk  gon-
dolva meg-
rajzolták a 
„veszett-utas” 
tojást. Ennek 
az üzenethor-
dozó tartalma 
a visszavárás. 
A tojáson vé-
gigfut a „gö-
röngyös út” 
jelképe, mely-

nek vonalvezetése visszafut a kezde-
tekhez, jelezvén ezzel, hogy a család 
visszavárja.

HÚSVÉTRA KÉSZÜLŐDÉS 
AZ ÓVODÁNKBAN

Fontosnak tartjuk, hogy a gyer-
mekek megismerjék a régi húsvéti 
népszokásokat (pl. vízbevető hétfő 
szokásai), halljanak a böjtről, böjti 
ételekről, és a lelki készületekről, 
keresztény vonatkozásáról, hitbéli 
tartalmáról. 

Tojást festünk, díszítünk. Tojás-
gyűjtő versenyt rendezünk, hogy le-
gyen a munkához sok alapanyagunk. 
Aki a legtöbb kifújt tojást hozza, 
jutalmat kap. A fentebb leírt tojás-
díszítő technikákat a gyerekeknek is 

megtanítjuk, modern technikákkal 
kiegészítve: pl. gyöngyözés, fl ittere-
zés, textilragasztás.

Az óvodai „ fényes foglakozáso-
kon” a gyerekek megismerkednek 
Jézus tanításaival, példabeszédeivel, 
csodáival. Jézus csodatettei kiválóan 
alkalmasak arra, hogy bizalmat, 
hitet ébresszenek gyermekekben, 
felnőttekben egyaránt. Hallanak a 
szenvedéstörténetről is, de az iga-
zi leglényegesebb hangsúlyt Jézus 
csodálatos föltámadása kapja, a 
halál legyőzése.

*****
A Magyarok Nagyasszonya Ka-

tolikus Tagóvoda munkatársai 
nevében mindenkinek áldott, szép 
húsvétot kívánok!  

 Ócsainé Márti
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Kulinária

A Harangszó húsvéti számához 
készülődve, miközben a receptek 
között válogattam, arra gondoltam, 
hogy nincsen húsvéti terített asztal 
friss, szépséges, illatozó kalács nél-
kül. Biztos, hogy mindenki beszerez 
egyet, miért ne próbálnánk meg 
magunk megsütni? Az alábbi recept 
régi, kipróbált családi kincsünk, 
nagyon sokszor készítettem már, 
soha nem okozott csalódást. Ami 
pedig a kalácsfonást illeti, lehet, 
hogy tartunk tőle, de egy próbát 
megér. Ha nem sikerül, hát az sem a 
világvége, nyugodtan bontsuk szét, 
és tegyük a tésztát sütőpapírral 
bélelt dobozformába, illetőleg ezt a 
mennyiséget kettőbe, és úgy süssük 
meg! Garantálom, hogy a család 
így is hálás lesz! (Kuthy Nelli)

HÚSVÉTI FONOTT KALÁCS
Hozzávalók:
80 dkg liszt (fele rétes, fele sima)
4 evőkanál cukor
8 dkg vaj
5 dl tej
5 dkg élesztő
3 teáskanál só
A tejet kimérjük, 2/3-ad részét 

lábaskába töltjük, beleteszünk 3 
evőkanál cukrot és a 3 teáskanál sót, 
majd langyosra melegítjük. A mara-
dék tejbe beletesszük a megmaradt 

1 evőkanál cukrot, meglangyosítjuk, 
belemorzsoljuk az élesztőt, és meleg 
helyen felfuttatjuk. A kimért lisztbe 
beleöntjük a langyos cukros-sós te-
jet, a felfuttatott élesztőt, és a meg-
olvasztott vajat. Sima kelt-tésztává 
dolgozzuk, majd letakarva, meleg 
helyen kétszeresére kelesztjük.

Rétesliszttel beszórt nyújtódeszká-
ra borítjuk a megkelt tésztát, és ezen 
a ponton eldöntjük, hogy merészen 
megfonjuk, avagy a biztosabb, ám 
nem annyira mutatós, dobozformát 
választjuk-e. Ha a fonás mellett dön-
tünk, merészségünktől függően, 3, 
illetve 4 hurkát sodrunk a tésztából, 
szépen egymás mellé fektetjük őket, 
és megkenjük mindegyiket kevés 
olajjal. Ezután már fonhatunk is. 
Én a négyes fonattal szoktam ké-
szíteni, de mint mondtam, a kalács 
tökéletesen élvezhető lesz kevésbé 
látványosan is! A fonás után a ka-
lácsot „U” alakban meghajlítom, és 
sütőpapírral bélelt, 20×30 cm-es 
tepsibe teszem, tojássárgájával 
megkenegetem, majd 200 fokon, 
40 percig sütöm. Végül a tepsiből 
kivéve, rácsra téve hűlni hagyom.

Amennyiben nem fonjuk a tész-
tát, kettő darab sütőpapírral bélelt 
dobozformára lesz szükség, tehát két 
darabba vágjuk a tésztát, úgy tesz-
szük a formákba, majd megkenjük 
őket. Ebben az esetben a sütési idő 
30 percre rövidül. Sütés után, a for-
mákból kivéve, rácsra téve hűtjük ki 
a kalácsokat.

A kalács mellett természetesen 
ott lesz az asztalon a húsvéti sonka, 
és a tojás is valamilyen formában. 
„Ahány ház, annyi szokás”- tartja a 
mondás, de azért lehet kicsit újítani 
a megszokáson, épp ezért, álljon itt 
egy kicsit formabontó töltött tojás 
recept.

FÜSTÖLTPISZTRÁNG-KRÉ-
MES TÖLTÖTT TOJÁS

Hozzávalók:
6 tojás
15 dkg füstölt pisztráng
4 evőkanál natúr tejszínes sajt-

krém
2 evőkanál tejszín
2 evőkanál vodka
1 gerezd fokhagyma
1 citrom
5 szem borókabogyó
őrölt bors
a díszítéshez vágott kapor vagy 

petrezselyem.
A tojásokat megfőzzük, majd meg-

pucoljuk, félbe vágjuk, és a sárgáju-
kat kiszedjük. A halhúst leszedjük a 
csontvázról, kiszedegetjük belőle a 
szálkákat, és villával szétnyomkod-
juk. A tojások sárgáit szintén pépes-
re nyomjuk, hozzáadjuk a halhúst, a 
sajtkrémet, a tejszínt és a vodkát. A 
fokhagymát megpucoljuk, fi nomra 
zúzzuk, a citrom héját lereszeljük, 
porrá törjük mozsárban a borókát. 
Utóbbiakat is hozzákeverjük a ha-
las töltelékhez, majd borsozzuk, a 
citromból kifacsart léből is teszünk 
bele ízlés szerint. Sózni biztosan 
nem kell, mert a füstölt pisztráng 
önmagában is sós. Következik a 
töltés, és a tálalás. Töltés előtt a 
főtt tojásfehérjék aljából vágjunk 
le egy pici, vékony szeletet, így nem 
fognak billegni a tálon, ezután tölt-
hetjük is őket. 

A megtöltött, tálon elrendezett to-
jásokat megszórjuk az apróra vágott 
kaporral, vagy petrezselyemmel.

Áldott, szép húsvétot kívánok 
mindenkinek, finom falatokat a 
terített asztalon, és sok locsolót a 
lányoknak-asszonyoknak!

Szeretettel várjuk az 

OVIS MISÉKRE 
az érdeklődő családokat!

Ezek időpontja: 2013. április 12. (Eötvös ovi), 
május 10. (Kőrösi úti ovi), június 7. (Eötvös ovi) 16.30 órakor




