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Reggeli ima,
melyet a Szőzanya diktált Pio atyának

Ó Mária, a megtestesült Igének Szülıje és a mi
legédesebb Anyánk, itt vagyunk lábaid elıtt, mialatt
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Juci ünnepi receptjei:
„Itt van az ısz, itt van
újra…”
12. old.

Ó Mennyek Királynıje, a legkisebb értékő
cselekedeteinket is támogasd a Te anyai sugallataiddal,
add, hogy a szent és szeplıtelen áldozatnál minden és
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Viccek:
Viccek:

19. old.
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mindegyik tiszta és Istennek tetszı legyen!
Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt
tılünk Jézus elvárja és a Te Szíved vágyakozva
folytonosan kéri!
Ámen.
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Miseszándékok
Szeptember (az esti szentmisék idıpontja 18 h)
1.
2.

Szombat
Vasárnap

3.
4.
5.

Hétfı
Kedd
Szerda

6.
7.
8.

Csütörtök
Péntek
Szombat

9.

Vasárnap

10.
11.
12.
13.
14.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

15.
16.

Szombat
Vasárnap

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

24.
25.
26.

Hétfı
Kedd
Szerda

27.

Csütörtök

28.
29.
30.

Péntek
Szombat
Vasárnap

9h: Rózsafüzér Társulat tagjai
este:
Bende Pálné, Kis Rozália

Farkas Csamangó Ferencné, Ábrahám
Rozália + Ferenc
9h: Mátraverebélyi búcsúsok hálaadó
szentmiséje
17 óra – szentmise a Bokor keresztnél
Csányi Vince
Császár Ferencné, Szőcs Mária

Horváth Vince
9h: Börcsök Imre és neje; Börcsök
Ildikó, Fodor László
este: Kovács József – 3.évf.

9h: Bozóki Mihály és Berta Piroska
este:

Szurcsik Péter – 8.évf.
Papp István
9h: Németh Gábor – 16.évf.
este: Kisistók Lajos és Katalin, Makra
Erzsébet, Tombácz Péter
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Szentek és
ünnepeink
Szent Noémi
Évközi 22. vasárnap
Szent Renáta
Nagy Szent Gergely pápa
Szent Rozália
Szent Lırinc
Szent Viktor
Szent Zakariás
Kassai szent vértanúk
Kisboldogasszony
Évközi 23. vasárnap
Szent Ádám
Tolentinói Szent Miklós
Szent Jácint
Szőz Mária szent neve
Aranyszájú Szent János
Szent kereszt
felmagasztalása
Fájdalmas Anya
Évközi 24. vasárnap
Szent Edit
Szent Zsófia
Kupertinói Szent József
Szent Januáriusz
Koreai szent vértanúk
Szent Máté apostol
Szent Móric
Évközi 25. vasárnap
Szent P. Pio
Szent Gellért
Szent Kleofás
Szent Kozma és Szent
Damján
Páli Szent Vince
Szent Vencel
Szent fıangyalok
Évközi 26. vasárnap
Szent Jeromos
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HA FIGYELNI TUDNÁNK AZ ÉLET SODRÁRA…
Ha Isten szemével figyelnénk az élet sodrára, észrevennık, hogy a világban semmi sem
egészen profán, sıt ellenkezıleg, valamilyen formában minden részt vesz Isten Országának
építésében. Hinni számunkra nem jelentheti tehát pusztán azt, hogy szemünket Istenre
szegezve, szemléletében elmerüljünk, hanem feltételezi azt is, hogy Krisztus szemeivel
vizsgáljuk és értékeljük a földi életet is.
Ha egész lényünket átjárta Krisztus lelkisége, szelleme, ha tekintetünk megtisztul az İ
meglátásában, a Világ nem jelenthet akadályt lelki elıhaladásunkban, hanem egy örökké
megújuló felhívássá lesz: Krisztusban, az Atya szándéka szerint dolgozzunk, fáradozzunk
azon, hogy miképpen az Égben, azonképpen itt a Földön is megvalósuljon az İ országa.

SZERETNÉK NAGYON MAGASRA SZÁLLNI
„Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban minden mennyei,
lelki áldással megáldott minket! Benne választott i a Világ teremtése elıtt, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk elıtte. Szeretetbıl eleve arra rendelt, hogy – akaratának tetszése
szerint – Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk, magasztaljuk fölséges kegyelmét,
amellyel szeretett fiában felkarolt minket.” (Ef 1.3-7)
„Tudtunkra adta ugyanis jóságos tetszése szerint akaratának titkát, amellyel elhatározta,
hogy az idık teljességével Krisztusban, mint fıben foglaljon össze mindent, ami a mennyben
és a földön van.” (Ef 1.9-10)
Szeretnék nagyon magasra szállni, Uram,
felemelkedni a Város fölé,
a Világ fölé,
az Idı fölé.
Szeretném látásomat kristálytisztára mosni és kölcsönvenni a Te szemedet.
*
A Világmindenséget, az Emberiséget és a Történelmet akkor úgy látnám, mint az Atya
látja
az anyag csodálatraméltó átalakulásában,
az élet örökös forrásában,
meglátnám nagy Tested, amely a Lélek leheletére születik,
meglátnám Atyád Szeretetének örök Eszméjét, amely fokozatosan megvalósul,
egybefoglalnék Benned mindent, ami a Mennyben és a Földön végbemegy.
Megérteném, hogy a mai nap, mint tegnap, minden apróságnak része van a Mőben,
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minden embernek a maga helyén,
minden csoportnak
és minden tárgynak.
Itt látnám a gyárat, ott a filmszínházat,
a kollektív szerzıdés vitáját, a közös kút elsı fúrását,
látnám a kenyér kifüggesztett árát, s a táncba menı ifjak vidám csapatát,
azt a kisgyermeket, aki most születik és az aggot is, aki most haldoklik.
Látnám az anyag legkisebb atomját, s a szunnyadó élet gyönge érverését,
a győlöletet és a szeretetet,
a bőnt és a kegyelmet.
Megrettenve döbbennék arra, hogy a Világ hajnalán megkezdett Szeretet-kalandod
most játszódik le a szemeim elıtt;
megérteném a Szent Történelmet, amely a próféták szerint csak e feltámadás utáni
dicsıségben fejezıdik majd be,
amikor megjelensz az Atya elıtt, szólván: „Elvégeztetett! Én vagyok az Alfa és az
Omega, a Kezdet és a Vég.”
Megérteném, hogy minden egyet alkot,
hogy minden csak az emberiség és a Világmindenség egyetlen mozgása a
Szentháromság felé Általad és Benned, Uram.
Megérteném, hogy a tárgyak, személyek és az események között semmisem lehet
egyszerően profán,
hanem Isten akaratából már kezdettıl fogva szent mindez,
s hogy az Istentıl felemelt embernek is szentül kell bánnia mindennel;
megérteném, hogy az életem, e parányi lehelet a Nagy és teljes Testben
maga is egy nélkülözhetetlen kincs az Atya Tervében.
Ekkor térdre esve csodálnám ennek a Világnak a titkát, Uram,
amely Világ a bőn számtalan s fertelmes hibája ellenére is
a szeretet hosszúra nyúló szívverése az örök Szeretet felé.
Szeretnék nagyon magasra szállni, Uram,
felemelkedni a Város fölé,
a Világ fölé,
az Idı fölé.
Szeretném látásomat kristálytisztára mosni és kölcsönvenni a Te szemedet.
(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

(Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl)
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamás
atyát, a következı telefonszámokon lehet
elérni:

06-30-289-5397, 62/ 273-260.
Szeptember 10-tıl, 18 órakor fognak
kezdıdni az esti szentmisék templomunkban.

A plébánia ügyfélfogadási rendje:
Keddtıl — péntekig:

900 – 1200 –ig.

Aki ettıl eltérı idıpontban szeretne a Tamás
atyával beszélni, az – természetesen – a fenti telefonszámokon, elızetes idıpont egyeztetés után megtehet.
Szeptember 16-án, vasárnap, 17 órakor - az
eddigi hagyományok szerint – ismét lesz szentmise a
Bokor-keresztnél. Mindenkit szeretettel várunk. Ekkor a
templomban már este nem lesz szentmise.
Szeptember 16-án, vasárnap, a 9 órai szentmisén
(Veni Sancte) kérjük a Szentlelket, hogy a tanév során
legyen segítıje, erısítıje, megszentelıje a fiataloknak,
a szüleiknek és tanáraiknak. Minden hittanos tanulónak a
megjelenése AJÁNLOTT!! Várunk mindenkit szeretettel;
szülıt és nagyszülıt egyaránt.
Mivel korábban is volt már énekkar, és most is lenne
rá igény, ezért szeretettel várjuk a régi és új tagok
jelentkezését. További információkat a hirdetésekben
kaphatnak az érdeklıdık.
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Szeptember
E ködvilágban képe csöndben, árván
Csüng kis szobámban, a szívembe fészkelt
sápadt falon és néha néma vészjelt
Küldöz szemével, két kezét kitárván.
(Dsida Jenı: Kalendárium szonettekben – Szeptember – Egy angyal dicsérete – részlet)

Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót s imádkozzál titokban mennyei
Atyádhoz. S mennyei Atyád, aki a rejtekbe is belelát, megjutalmaz. (Mt 6,6)

İsz elején hirtelen lesz korai a sötét. Korábban leszünk a szobánkhoz kötve, amit
sosem viselünk könnyen. Ha komorabb lesz az idıjárás, a természet, az emberi belsı is
zorddá válik. A késı estébe nyúló kellemes hangulat a szabadban véget ér. Marad a
magány, az unalom, sokszor még családi körben is. Mert nem szeretünk korán a lakásba
zárkózni. Szeptember nemcsak a nyár búcsúztatása és a tanév kezdete, a beköszöntött,
elsárgult, hővös világ, hanem egyfajta bezárkózás is. Megfoszt minket a kellemes kerti
munkától, s ezzel együtt valamiképpen a szabadságtól is. A szabadban töltött sok-sok óra
után a szoba inkább cella, a délutánra is egyre jobban kiterjedı sötétség úgy foszt meg
bennünket a fénytıl, mint börtönben a rácsok. Szeptember valóban ködvilág, mintha
sápadna benne az élet.
Tudunk-e élni a szobába rejtett titkokkal, az imákkal, felfedezésével valaminek, amit
sosem vettünk talán még észre, mert bár ott volt mindvégig a szobánkban, de mi minden
idınket a szabadban töltöttük és dolgoztunk, vagy játszottunk, vagy pihentünk. Valami a
szobában porosodik. Egy falunkon függı kép, egy emléktárgy, egy kereszt, egy
fényképalbum. Tele emberekkel, akikkel törıdnünk kellene. Mert a külsı szabadság, amit a
házon kívül szerettünk és éltünk, csak rólunk szólt talán. Be kell tudni zárkózni néha a
szobánkba ahhoz, hogy eszünkbe jussanak azok, akiket elfelejtettünk. Lehet, hogy az
elvesztett szabadság helyett egy másikat kapunk. A szoba rejteke sok mindenre képes
megtanítani. Egy-egy szobában elıkerült képen keresztül messzebbre juthatunk el, mint
akár nyáron, ha elutazunk. Eljuthatunk a múltba, a tapasztalataink világába, amivel keveset
foglalkoztunk, vagy az Égig, mert a szobában van újra elég idınk, hogy csendesen együtt
üldögéljünk Istennel. Aki két kezét kitárva vár minket.
Szeptember korai estéin keressük meg szobánk rejtett kincseit. Amelyek ott vannak
velünk, egy-egy lépésre, és üzenetük van felénk. Egy üzenet, amellyel újra szabadnak,
boldognak, erısnek érezhetjük magunkat – még a négy fal között is.
(Liszkai Tamás)
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E

lgondolkodtató!!!

Az Élet Vonata
Olvast am eg y kön yv et, ahol az élet et eg y vonatut azáshoz h as onlították.
Nag yo n érd ekes olvasmán y.
Az Élet ol yan, mint eg y vo natut azás:
G yak ran beszállu nk , kiszállunk, vann ak bal eset ek, n éh án y m egáll ónál
kellem es meglep etés ekkel tal álkozunk, m íg m él y szomo rúság gal a másikn ál.
Amikor m egszület ünk és felszállun k a v onat ra, ol yan emberek kel
találkozunk , akik rıl azt hisszük, hog y egész utunkon elkísérnek: a szüleinkk el.
Sajnos a való ság m ás.
İk kiszálln ak eg y állomáson, s mi ott maradunk n élkülözv én szeretet üket,
eg yütt érzésü ket, t árs aságukat.
Ug yan akk or mások szállnak fel a v onatra, akik fo nto sak leszn ek a
számunkra. İk a testvéreink, a barát ai nk és mi szeretjük ezeket a csod ál atos
emberek et. Néh án ya n, azok k özül, aki k beszálln ak, csup án kis sét ának teki ntik
az utazást. Máso k cs ak szomorú sággal t alálkoznak útjuk so rán.
Mindi g vannak ol yanok is a von aton, akik készek segít eni a rászorulók on.
Néh án yan, amikor ki szállnak, el n em múl ó hián yérz etet h ag yn ak maguk ut án…
Mások fel - és leszáll nak, s mi ali g vesszü k észre ık et…
Leh etnek ol yanok, akiket n ag yon szeretü nk, mégis másik vagonban utaznak.
Íg y eg yed ül k ell mennünk ezen a szak as zon.
Term észet esen m egtehetjük , ho g y megk eressük ı ket, átverekedhetjü k
magunk at az ı kocsi jukba. De sajnos nem tudunk melléjük ü lni, mert a mellettü k
levı h el y m ár fo gl alt. Il yen az ut azás, t elve kív ánalmakkal, v ágg yal,
fant áziáláss al, rem énn yel és csaló dáss al … és vissz afo rdulni soha s em lehet.
Teg yü k teh át a lehetı legjobb á ut azásu nkat. Próbálju k a v elünk ut azók jó
oldalát nézni és k eressük mind enkin ek a legjobb tul ajdon ságait…
J usson eszünkbe, h og y bármel y szak aszon találkozh atunk szenved ıkkel ,
akikn ek szükségü k van a segítségü nkre. Mi is lehetünk g yakran elhag yatott ak s
ez ann ak is m egadat hat, aki jel en h el yzetét tekint ve rajtu nk s egíthet.
Az utazás nag y t alán ya, ho g y nem tudj uk, mikor szállun k ki végleg s azt
sem, ho g y az útitársaink miko r, nem s zólván arról, aki k özvetlen mell ettünk
fo glal h el yet. Úg y érzem, vi gasztal an leszek, amiko r örökre kiszállok a
vonatból … Azt hisz em, i gen.
Néh án y barát elvesz tése, akikk el az utazás során t alálkoztam fájdalm as. A
g yerm ek eimet eg yed ül hag yni nag yo n s zomorú lesz. De a rem én y b enn em él,
ho g y val amiko r a kö zponti pál yaudv arra érün k és érzem , látn i fo gom ık et jönni
ol yan csom aggal , am i addi g m ég n em vol t nekik…
Ami boldo ggá t esz, az a gondol at, ho g y segített em ez t a cs omagot
teljes ebb é, értékes eb bé tenni.
Barát aim, t eg yünk ú g y, ho g y jó utunk l eg yen, és a v égén azt mondhassuk,
ho g y megérte a fáradozást.
Próbáljun k meg a k iszállásnál ol yan ü res h el yet hag yn i m aguk után, ami
szeret etet és szép emlékek et hag y h átra a továbbutazókb an. Azokn ak, akik az én
(Börcsök Eszter)
vonatom ut as ai, kív ánok jó ut azást!
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KÉRDEZZ-FELELEK
A SZEKTÁKRÓL
Kedves Keresztény Testvérek!
Egy katolikus papi közösség (a Logosz Munka-csoport) leporelló-sorozatát indítjuk
útra. A hazánkban manapság leginkább térítı, „legdivatosabb” szektákat vettük sorra. Az alábbi
szektákat és szektásodást kiváltó világnézeteket mutatjuk be fehéren-feketén:
- 1. Szekták általánosságban
- 2. Jehova tanúi
- 3. Mormonok
- 4. Moon-szekta
- 5. Krisnások
- 6. A Hit Gyülekezete

- 7. Szcientológia
- 8. Sátánizmus
- 9. Spiritizmus
- 10. A New Age
- 11. A Rózsakeresztesek
- 12. Lélekvándorlás?

Ezekben az alábbi 10 kérdést tesszük fel:
1. Hogyan keletkezett a szekta?
2. Mit tartanak Jézusról?
3. Hogyan fogadják a Szentírást?
4. Mennyiben keresztények?
5. Mit mondanak a Katolikus
Egyházról?

6. Miben áll az emberek üdvössége?
7. Miért nem fogadhatjuk el
tanításukat?
8. Mivel keltenek ellenszenvet?
9. Hányan vannak?
10. Hogyan térítenek?
Logosz Munkacsoport

A Jó Pásztor nevében!
A leporellókat nem az elítélés, hanem az „eltévedt bárány” megkeresése odaadó
szándékával bocsátjuk útjukra, a Jó Pásztor nevében. Vagyis Jézus nevében, aki azt mondta, nem
szeretné, ha csak egy lélek is elveszne az emberek közül.
Nem akarjuk megbélyegezni az egyes emberek hitét, meggyızıdését, csupán
szeretnénk rámutatni azokra a pontokra, ahol az eltér a krisztusi normától, és ezért veszélybe
került.
Munkacsoportunk katolikus lelkészekbıl áll. Ugyanakkor hisszük, hogy az igazi
ökumenét, a keresztények, sıt a legkülönbözıbb vallású emberek helyes megbékélését is
szolgáljuk.
Itt, az elsı, a bevezetı lapon megalapozást szeretnénk adni, amelyek érthetıbbé
teszik a különbözı szektákról szóló szórólapokat.
a Logosz Munkacsoport

1. Mit nevezünk szektának?
A Keresztény Egység Titkársága 1986. május 2-án így határozta meg a szekták
fogalmát:
„Olyan vallási közösségek, amelyek valamely nagy kultúra vallási közösségének
tanaiból és gyakorlatából származtatják magukat, de azzal mégsem kívánnak azonosulni” Vagyis
a szekták legfıbb ismertetı jegye a „kontra-jelleg”, a kiindulásul vett vallási közösség
hátbatámadása.


8

Csodatévı

2007. szeptember

Sokat mond már a szó eredete is. A szekta szó a sequor (követ) latin szóból
származik, azt foglalja magába, hogy egyeseket félrevezettek, „elkolompoltak” a nyájtól. S
valóban, minden szektára jellemzı az elkülönülés és valamilyen különleges irányzat felvállalása,
ahol igen lényeges a vezetı, a guru, az alapító személye, és vele szemben a már-már szolgai
alávetettség. A szekták modern rabszolgaságot hoznak magukkal, lelki fasizmus veszélyét rejtik
magukba, ami a személyiség feladásához vezethet.

2. Miért soroljuk három csoportba a szektákat?
Beszélhetünk keresztény, álkeresztény és nem keresztény szektákról.
Keresztény szekták - mint a Hit Gyülekezete - esetében a kiindulópont ugyan a
zsidó-keresztény kinyilatkoztatás, ám a nem is titkolt fı cél a hagyományos kereszténység, a
történelmi egyházak kíméletlen bírálata.
Vannak olyan szekták - mint Jehova tanúi -, amelyek szintén hivatkoznak a
Szentírásra, azonban igen lényeges pontokon eltérnek a kereszténység alaptanításától, ezért ezeket
álkeresztény szektáknak nevezzük.
A nem keresztény szekták - mint a krisnások - nem a keresztény vallások körébıl
származnak, de hasonló jegyeket viselnek, mint az elızı két csoport tagjai.

3. Mennyiben destruktívak?
Destruktív az a közösség, amely rombol, elsısorban értékeket. A társadalomban, a
közéletben, háromféle értelemben beszélhetünk destrukcióról.
1. Jogi értelemben: ha a közösség megsérti, semmibe veszi a törvényeket, nyíltan
szembeszegül azokkal.
2. Etikai, erkölcsi értelemben: ha a közösség tagjai kijátsszák a társadalom erkölcsi
törvényeit, pl. adócsalást követnek el, megkövetelik, hogy tagjaik önmagukat vagy vagyonukat
ajánlják fel a szervezetnek.
3. Romboló tanítás: ahol a cél: más közösségek kultúrában kiérlelt tanítását
tönkretenni.
Legnyilvánvalóbb a romboló vonás a sátánizmusban. Gyilkosság, erıszak, még
ember evés is elıfordul a szekta tagjainál. Hallottunk öngyilkos szektákról is, pl. a texasi
dáviditákról.
A magyar törvényesség (a parlament) négy szektát ítélt destruktívnak. Jehova
tanúit, akik nem engedik meg a vérátömlesztést és szétzilálják a családokat, a moon -istákat, akik
fegyvergyártásból nyerik anyagi forrásaikat, a krisnásokat, a család-eszmény tagadása miatt és a
szcientológia híveit, akiknek számos országban meggyőlt már a bajuk közigazgatási szervekkel.

4. Miért terjednek?
Ami a hazai okokat illeti, elsı helyen áll az elızı kor hitellenes és egyházellenes
kampánya. Hiába ment végbe rendszerváltás (ha ugyan végbement), legtöbb emberben, fıleg
fiatalokban megmaradt a történelmi egyházakkal szembeni ellenérzés. Elemi erıvel tör fel ugyan a
vallási igény, ez azonban adott esetben nem a hagyományos közösségek, hanem az új, divatos
szekták felé irányul. Segíti ezt egyfajta szélsıséges liberalizmus is, amely teret enged a
különcségeknek és a kétes eszméknek és gyakorlatoknak.
Ugyanakkor a szekták elıretörése világjelenség is, s ennek jó néhány oka van.
Érzelmileg elszegényedett világban élünk, ellenhatásként az emberek jobban vágynak a
misztikum, a különlegesség után, s ezt a vágyat a szekták jobban kielégítik, mint a nagy vallások.
A kérdésekre egyszerő recepteket kínálnak, nem vállalják a súlyos problémák, hosszú küzdelmet
igénylı megoldását. Az amúgy is válságban lévı, keresı fiatalokat, a lelki meghiúsultságban
élıket könnyen emészthetı illúziókkal igézik meg. A sokszor fásult hagyományos egyházi
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közösségekkel szemben jobban törekszenek arra, hogy élményt nyújtsanak összejöveteleiken. Jól
élnek: a parapszichológia eredményeivel, s azokat önmaguk igazolására használják fel.

5. Vagy mégis prózaibb ok?
Persze egészen prózai ok is lapul a szekták terjedése mögött. A szcientológia, krisnás
ISKCON, a múnizmus, a jehovizmus és a hangzatos nevő kisebb-nagyobb szekták mögött
gazdasági érdekeltségek, nagyon is valós konszernek, trösztök rejtıznek, amelyek vallási eszmék
álarcaiban gazdasági, sıt lehetıség szerint politikai világhatalomra törekednek. Távoli kontinensek
ezúton is terjesztik saját kultúrájukat.

6. Mit tehet az egyház?
Az okok között azonban feltétlenül ott van hagyományos közösségeink gyöngesége,
az erélytelen igehirdetés és a rossz tanúságtétel is. Ez az a pont, ahol a szekták bírálatának
lelkiismeret-vizsgálatba kell átcsapnia, s ahol keresnünk kell a szektásodási hullám ellenszerét.
A szekták - mint álközösségek - legfıbb ellenszere valódi keresztény közösségek
kialakítása. Egyházunkban meg kell erısítenünk a személyes lelkipásztorkodást, a minden egyes
emberre kiterjedı gondoskodást. Hathatós eszköz a szekták ellen a család-pasztoráció is, a
családnak mint család-egyháznak elıtérbe állítása.
Fontos hitéletünk gazdagítása is. A bibliának legalább annyira kezünkben kell
lennie, mint a szektásokéban. Élményt kell nyújtanunk a liturgikus cselekményekben, s azon
kívül, az együttünneplésnek akár egészen új módjaival. Sokat tehetünk a karitatív munkával is. A
kereszténység nem zárkózhat a templom kapuja mögé.
Végsı soron nem a merev tagadás a helyes válasz, hanem hitünk erejének
megmutatása, tanúságtételben és tanítás vonalán egyaránt.

7. Mit tehet a család?
A fiatal akkor menekül a szekta karjaiba, ha meglazultak családi kapcsolatai.
Különösen a kollégisták vannak veszélyeztetett helyzetben, akik partra vetett halakként vergıdnek
a személytelen intézet keretei között. Épp ezért szülık legfıbb feladata a kapcsolattartás. Ha
gyermekük szektás lesz, az egyértelmő ítélet fölöttük. De még ez sem jelenti azt, hogy meg kellene
szakítaniuk minden kapcsolatot gyermekükkel. Egy jellemzı példa: Ursula Zöpfel német édesanya
épp azzal kapta vissza krisnás leányát, hogy írt neki, látogatta, mindent megtett, hogy megmentse
lelkét.
Fontos tehát, hogy a szülı ne szakítsa meg a kapcsolatot gyermekével, hanem hagyja
nyitva elıtte az ajtót a visszatéréshez.
A megelızés szempontja azt jelenti, hogy a családnak érzelmi hátteret kell nyújtania
a felnövekvı nemzedék számára.

8. Mit tehet az iskola?
Az iskolának számolnia kell a lelkiismereti szabadság elvével. Ezért nem helyes a
diszkrimináció, a kirekesztés, a szektás gyerek kiutálása. Ugyanakkor azt sem teheti meg az iskola,
hogy szó nélkül elmegy a szekták destruktívjelensége mellett. Ha egy gyerek ilyen szektához
kötıdik, annak itt is jelzı értéke van: a gyereknek közösség-igénye van és azt nem elégítette ki
sem a család, sem az iskola.
Hittanórák, történelem- és magyarórák feladata, hogy a fejekben is helyükre
kerüljenek a szekták, a gyerekek megismerjék azok igazi arculatát. A legfıbb orvosságot pedig az
jelentené, ha az iskola nemcsak tanítana, hanem nevelne is. A személy-központú, személyes
kapcsolatokra épülı iskolai közösség - az egyházi kisközösségekhez hasonlóan és azokkal együtt képes ellensúlyozni a szekták „love-bombing”-ját, szeretet-bombázását, amely egyébként
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rendszerint csak elsı lépésben nyújt valamilyen szeretetet, második lépésben esetleg már lealáz, és
kiszolgáltatottá tesz.

9. Vannak eligazítást adó könyvek:
Giuseppe de Rosa: Vallások, szekták és a kereszténység,
Tarnay Brúnó: Katolicizmus és kultuszok,
Bütösi János: Tévtanítások pergıtüzében.
(Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.)

Kísérem a fiam az iskolába
Kísérem a fiam az iskolába.
Zöld - ablakos, fehér házacska szent
békével ül a hegyoldalba fent,
az ô sz arannyal leng ô friss porába.
De hallod ezt? Milyen visongó, kába,
vad indián - zaj bús hahója reng?
Mint egy kaszár nya, vagy egy parlament.
Te is ide kerültél, mindhiába.
Jaj, apró emberek, kis gyilkosok.
Egyik se rosszabb és egyik se jobb.
Bizony mondom, testvére vagy ezeknek.
Még fejeden botorkál a kezem,
de elbocsátalak s úgy érezem,
hogy a tigrisek ketrecébe vetlek.
vetl ek.
(Kosztolányi Dezsı)
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Juci ünnepi receptjei
„Itt van az ısz, itt van újra…”

SzÔlÔs csirkeragu
Hozzávalók 4 személyre:
 2 d b c s i r k e m el l
 1 f e j l i l a h a g ym a
 1/2 kg szılı
/ l e s z e m e z v e/
 1-1,5 dl bor
 só
 bors
 vaj
Elkészítés:
A vajban üvegesre pároljuk az apróra vágott hagymát, megforgatjuk benne a kockára vagy
csíkokra vágott csirkemellet, és megsózzuk. Beleöntjük a /lehetıleg kimagozott/ szılıt, majd
fakanállal összenyomkodjuk, hogy a leve kijöjjön. A bort ráöntjük, alacsony fokon puhára
pároljuk. Mielıtt kész, a maradék szılıt is mellétesszük, egy rottyanás, és kész.

Gyümölcsös kosárka
Hozzávalók:








Elkészítés:

A tésztához:
2 tojássárgája,
50 dkg liszt,
25 dkg vaj vagy margarin,
10 dkg cukor,
1 csomag sütıpor,
csipetnyi só és
szükség szerint tej vagy tejföl.
A töltelékhez:
1,5 kg alma,
20 dkg szılıszem,
15 dkg porcukor,
1 citrom leve,
1 kávéskanál ırölt fahéj és
5-10 dkg édes morzsa.
A tészta megkenéséhez:
1 tojás.

A sütıporral
elkevert lisztet a

vajjal vagy margarinnal elmorzsoljuk. A

tojássárgáját a cukorral és a sóval habosra

keverjük, hozzáadjuk a lisztes masszához, és

annyi tejjel vagy tejföllel gyúrjuk össze, hogy jól

nyújtható tésztát kapjunk. Fóliába csomagolva

hideg helyen 1 órán át pihentetjük. Az almát
megmossuk, meghámozzuk, lereszeljük, és

összekeverjük a porcukorral, a fahéjjal és a
citromlével. Rövid idejő állás után levétıl
kinyomkodjuk, és összekeverjük a szılıszemekkel. A pihentetett tésztát három részre osztjuk. A
kétharmadát tepsi nagyságúra nyújtjuk, majd kikent, kilisztezett tepsibe helyezzük. A tölteléket a
tésztára halmozzuk és elegyengetjük. A maradék tésztából ceruza vastagságú rudakat sodrunk, és a
töltelék tetejét átlós irányban berácsozzuk. A felvert tojással a rácsokat megkenjük, és a tésztát
elımelegített sütıbe téve közepes hımérsékleten megsütjük. A tepsiben hagyjuk kihőlni.
(Összeállította: Szőcs Judit)

Jó étvágyat!
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Kalendárium
Szeptember 8.

SZENT KORBINIÁNUSZ püspök

Châtres, M elun me llett, 680 k örül. +7 30 (? ) szepte mber 8.
München- Freising érseksége eredetét Korbini ánusz tevé ken ységére
vezeti vissza, aki a 8. század elején hozzáf ogott, hogy meg szervezze az
Eg yházat B ajorors zágban. Élet érıl j ól tudósít Arbeo, aki 764-tıl 784-ig
Freising neg ye dik püspöke volt, é s Korbiniánus z csontjait Freisi ngb e
vitette, h og y ott ébren tartsa az elsı püspök e mlékét. Ar beo ez z el
sze mél yes h áláját i s lerótta, me rt g ye rme kkorába n a sze nt mentette meg a
vízbef ulladástól.
Korbiniánu sz Mel un vidékérıl szár maz ott. Frank er edető apja,
Wal tekis rövid del f ia születése elıtt megh alt. An yja -- akinek a neve:
Corbiniana kelta s zár mazásra ut al -- a saját nevér ıl nev ezte el.
Bizon yára mél ye n vallásos nevelés ének g yü mölcse volt, hog y
Korbiniánu sz viss zavonult a világ t ól, és re meteként telepedett le eg y
elhag yatott
t e mp lo m
közelébe n.
Szentségérı l
csakha mar
cs odá k
tanúskodta k. Ön ma ga iránti s zigorúsá ga éppúg y, mint sz elídsége mindazok
iránt, akik a segíts éget kérték, szá mo s hívıt vo nzott re met eségéhez.
Miután ti zennég y éven át élt re met eként, az e mberek hozzá
ára mlásával e g yüt t járó növekv ı n yu gtalansá g arra indította, ho g y
távozzék. Ró mába indult, hog y az ap ostolf ejedel mek sí rjánál i mádkozz ék,
és áldást kapjon a pápától. A p ápa püspökké s z entelte, és vándo r
hitszónokk á tette.
Korbiniánu sz az Alpokon át vissza f elé vándorolt az ale mannok
vidékére és Bajor országba. T heodo bajor herceg meg kérte, hog y Trient
vidékén tevéken ykedjék, Korbiniá nusz azo nban jo bban ked velte a
ma gán yt. Mé g eg yszer bejárta Fels ı- Itáliát. Máso dik r ómai tartózko dása
alkal mával II. G ergel y, aki 715-b en f oglalta el a pápai trónt, arra
utasította, hog y a lapítson kolosto rt, s onn an ind uljon tevéken yk edni a
világba. Ész akra v isszautaztába n lete lepedett Mai s-Mer ánnál lévı K ains
vidékén, a mel ynek po mpás voltát él etrajzírója k ie meli . A Korbi niánus z
itáliai utaz ásairól szóló t udósítá sok ne mcsak a pol iti kai és az eg yház i
viszon yokr ól tart a lma znak ér tékes k özléseket, hane m, a mi sz okatlan: a z
országról és az e mberekrıl is.
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Eg y késıbb i hag yo mán y szer int 7 24-ben Kor binián usz követte
Gri moaldna k, Th eodo utódának hívását, és Frei singbe ment. Ot t
me gtelepede tt a Szent Istv ánnak szentelt ko lostorb an, és me gkezdte
mi ssziós te véken ys égét.
Gri moald az eg yh á zi tilalo m ellen ére vette nıül t estvér e özveg yé t,
Pilitrudot, ezért K orbiniánusz megha g yt a neki, h og y vál janak el.
A mikor Korbiniá n usz észreve tte, ho g y Pilitr ud az éle tére tör, e l
akarván kerü lni wü rzburgi Sze nt Kiliá n sorsát, vi sszavon ult Kainsba .
Gri moald halál a után azonban az utóda, Hugibert visszahívta
Freisingbe, ahol még néhán y te r méke n y év várt rá .
Halála után Kainsb an te mették el.
A mikor az általa lerakott alapoko n Szent Bonif ác megalapította
Freising püspö ksé gét, erekl yé it viss zavitték. Freisin g évente nove mber
20-án e mlék ezik meg errıl az es e mén yr ı l.
A közép-e urópai, s különös en a bajor országi eg yh áz kor ai történet e
szá mára f elbecsülh etetlen f orrás Korb iniánusz éle te.

M
Szeptember 25.

RADONESZI SZENT SZERGEJ apát

Rosztov mellett, 1319 elıtt. +Rado nesz, Zagor szk mellett, 1392 .
szepte mber 25.
A 14. század a N yugat szá mára a kö zépkori kultúr a megérlelıdését
jelentette. A k elet- európai t érség szá már a vis zont sötét korszak volt e nnek
az

évszázadnak

a

kezdete.

A

mongol

pusztítá sok

sebei

még

ne m

g yó g yultak be. A v árosok te mplo mai és kolostorai ro mo kban hevertek. Á m
az e mberek vág yód tak az i má dság n yugodt hel ye i után , a szo morú valósá g
pedig új, hatal mas ösztönzést ado tt a z elmé lkedésre é s az aszketikus éle t
utáni törekvésre. Ez kedvezett a remet eélet f elvirágzásának és „ az orosz
Théba” kiala kulásá nak.
„A

világból

Szergijeva-

való

kol o stor,

kivonulás”
a mel yet

le gszebb
Radoneszi
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Szentháro mság tis z teletére. (Ez a szen tél y ma i s n yitv a á ll az isten tisztelet
szá mára. A Mosz kvától minteg y 7 0 kilo métern yir e északra f ekvı hel y
hivatalos n eve 193 0 óta Zagor szk.)
Szergej a Mo szk vától ész akra f ek vı roszt ovi f ejed ele mség eg y
ne mesi c saládjáb ól szár mazo tt. A ke resztségben a Bert alan neve t kapt a.
Testvérei kö zül az idısebb Ist vánt és a f iatalabb Pétert e mlí ti az életr ajza.
Bertalan g yer mek korában Kalita I ván nag yf ejedele m a ro sztovi
f ejedelemség et M oszkvához csatol t a. Ennek köve tke ztében a korább i
f ejedelmet s zolgá ló ne messé gének sokat kelle tt sz envednie. B ertala n
szülei ezért á ttelep ültek Mosz kva vid ékére, Rado neszbe.
A mikor az idıseb b ik testvér, István me gözveg yü lt, bel épett a köz eli
hotkovói kolosto r ba. Szergej már r égóta re met eségbe vág yott, de meg
kellett várnia, ho g y s zülei is H ot kovóban talá ljana k otthonra. E kkor
kivonult a „ pusztá ba”, és vele ment István i s. A Hotk o vótól minteg y tíz
kilo métern yi re lév ı nag y f en yı erdıb en telepedtek meg eg y pata k partján.
Fen yıf ából kis k ápolnát építette k és két cellát. Ez lett a késıbb i
Szentháro mság-kol ostor magva . Istv án azonban ha mar osan f elhag yo tt a
remeteséggel és be lépett a mo szkvai Epif ánia-kolostorb a.
Bertalan

eg yed ül

marad t.

Minteg y

hús zéves

korá ban

ment

a

„ pusztaságba”. Az Eg yh ázban ug ya n mi ndig eleve ne n élt a re meteség
hag yo mán ya , de az aszketikus életn ek ebbe a f ormájá ba rendszerint csa k
hosszú belsı elık é szület és kolostor i kiképzés után vág tak bele. Bertalan
ma gán yoss ágát idı nként megtörte eg y Mitr of an nevő idıs szerzetes pap
látogatása. Eg y il ye n láto gatás alka lmá val beöltözte tt e az if jú remetét
szerzetessé, é s a S zergej nevet a dta n eki.
Szergej n ehéz k ör ül mén yek között é lt. A hosszú téli h ónapokban a
f ag y és a hó , az éhség és a v adáll atok veszede l mei ke mén yen p róbára
tették. G ya kran a ggodalo m és r é mület f ogta el, s ehhez járu lt mé g
kételkedése

válas ztott

útja

hel ye s ségében.

Sok

ne hézséget

okozott

szá mára a kü zdele mb en való tapaszta latlansága i s.
Néhán y év alatt azonban megerıs ödö tt és éretté vált a küzdele mbe n.
Akadtak ol ya n f érf iak, akik Isten k eresésére ind ultak, s ezeket Szerge j
szeretettel f ogadta , de csak vonakod va szánta rá magá t, hog y átve g ye a
jövevén yek

lelki

vezetését.

A

f ate mplo mo t
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kun yhókat e mel tek a testvéreknek, akiknek a szá ma mi nteg y ti zenkettır e
nıtt.
Szergejt pa ppá s zentelték, és elöl járóvá nevez ték ki. A hozzá
csatlakozók kezde ttıl f ogva közö se n végezték a li tu rgikus i mádságo t,
eg yé bként azo nban remete települé st alkottak. Csa k 135 4 körül vezette be
Szergej -- püspö ke tanácsára -- a szi gorú regulát, és cs ak ekkor építette k
közös ebédl ıt és n ag yo bb te mplo mot .
Az apát példát a dott a testvére kn ek az i mádság ban , a kön yvek
szeretetében (a me l ye k közü l soka t le másolt atott) é s a mun kában. Fá t
vágott, a kert ben dolgozott, ken yere t sütött. „ Nag y sz elídséget és valódi
alázatosságo t tan ú sított, é s mi ndenbe n Urát, Jézus Kris ztust utá nozta, aki
azt akarta, ho g y kö vessék az e mberek. ..”.
Ne m hiá n yzott be lıle az elöljáró a t yai szig orúsága. Ne m eng edte
me g, hog y ala miz snát g yőjtsen ek, b ár a szerzetesekne k az elsı idıkben
sokat kel lett éh ez niük. Err ıl az élet rajzíró Ep if ániusz sok csod ás do lgot
jeg yzett f el. G ya kran megtörtén t, hog y a testv ére k csak az utolsó
pillanatban menek ültek meg a z éh ségtıl csod ás mó don. Ug ya nez az
életrajz értesí t szá mo s más te r mészet f ölötti jelenségrıl is.
A radoneszi apát nag y bef ol yást g yakorolt a moszkv aiak minden
rétegére. Az oros z f öld sokat próbált lakossága vág ya k ozva f ig yel t f el
Krisztusról szóló üzenetére. „ Isten ne m hag yot t el minket” -- hir dette
egész lén ye . Már puszta lé tével ker esztén y örö met és bizal mat önt ött a z
emberekbe. I s mét mer tek már lélegze ni, élni és re mélni.
1392. sze pte mber 25-én halt meg. „ Bár a sze nt se m é letében, se m
halála utá nra s e mmif éle di csısége t ne m kív ánt, mégis me gdicsıít ette I ste n
nag y ereje. Elt áv ozásakor eléb e jö ttek a menn y a n g ya lai, kin yi tották
szá mára a paradic so m kapuját, é s b evezették a vág yo tt boldogság ba, az
igazak n yugal mába , az ang yal ok f én yességébe. A mi t mi ndig látni vág yot t,
az osztál yr észe le tt: a Szenthár o ms ág f én ye sségének azt a teljes ségét
f ogadta be, a mel y me gilleti a böjtölı t és az aszkét át.” ( Epif ániusz)
(Összeállította: Kiss Gábor)


16

Csodatévı

2007. szeptember

Szent Erzsébet hittanverseny röszkei kiállítása képekben.
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Elmélkedés a rózsafüzér titkaihoz
Fájdalmas olvasó

2. akit érettünk megostoroztak
A keresztúton, a szenvedések tengerében
különösen is fáj a gúny, a kacaj, a mértéken felüli
megaláztatás. Kijutott belıle Jézussal együtt
minden
kor
szenvedı
mártírjainak.
Látványosságai lettek a röhögı tömegnek, olcsó
játékszerévé a cirkuszi porondoknak, alkalmi
eszközei vérszomjas despotáknak. Számba sem vehetı,
hányféle kínzásmódot talált ki az emberiség a másik eltiprására,
sárba, mocsokba taszítására. „Krisztus halandó életében hangos
kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól.”
(Zsid 5,7) Hangjában harmóniába jutott István, Lırinc, Polikárp, Cecília, Ágota, illetve Alojzie
Stepinac, Mindszenty József bíborosok, Kuba, Albánia, Románia és Oroszország börtöneinek
halálsikolya.
Hisszük, hogy minden egyes ostorcsapás fel van jegyezve…
Szent Ambrus himnusza Sík Sándor tolmácsolásában, az egyik a számtalan közül, Szent
Ágnes vértanú kínjairól énekel:
Bálvány-oltárhoz cipelik,
Gyújtson fáklyával illatot.
„Nem ily fáklyákkal – feleli –
Járnak a Krisztus szüzei.”
Gonosz tőz ez: hitet kiolt,
Istentelen láng: fényt rabol.
Omló vérrel hadd oltom el!
Itt vagyok, ide sújtsatok!
„Gyermekednek, a sebzettnek, aki értem szenvedett meg, osszam meg gyötrelmeit!”
(Stabat Mater)
Ének: A fényes Istenarcot… (SZVU 61/1)
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Viccek

- Mi van a pap sírkövére vésve?
- ???
- Vizsgázni mentem.


Egy parasztember egyik vasárnap elmegy a templomba, és
meglepıdve látja, hogy rajta kívül csak a pap van jelen. A pap megkérdezi
tıle, hogy megtartsa-e a misét. A férfi erre azt válaszolja:
- Ha én kimegyek az istállóba a teheneket megetetni, és csak az
egyik jön oda hozzám, én akkor is adok neki enni.
A pap erre bólint, és hozzáfog a szertartáshoz. Eltelik egy óra, aztán
kettı, még mindig tart a mise. Végül a pap befejezi, lejön a szószékrıl, és
megkérdezi a gazdát:
- Hogy tetszett a szertartás?
- Hát, tisztelendı atyám, ha én meg akarom etetni a teheneket, és
csak egy jön oda hozzám, akkor nem adom neki oda az összes szénát!



Egy ügyvéd kifo gja az aranyhalat, amely így szól :
- Akármit kí vánsz, minden ü gyvédnek kétszer
annyi lesz.
- Akkor jó sok pénzt kérek.
- Rendben.
- Másodjára szeretnék egy kocsit.
- Rendben.
- Utoljára pedi g szeretném fe lajánlani az egyik
vesémet jótékony célra.



B é r e me lé s va n a g y á r b a n. B é la a ke z é b e n t a r t ja a
b é r e me lé sé t, ma jd r á n é z a f ô n ö kér e és a z t mo n d ja :
- De f ô n ö k! Ne ke m e t t ı l a z ö ssz e g t ô l elr o ml ik a lá t á so m.
- Na , mo n d ja má r me g , mié r t !?
- Me r t e n n y i e me lés se l kisz ú r ja a sz e me m.



Eg y vastag szemüveget vis elı idıs néni megszólít eg y
kisg yerek et az utcán :
- Kis fiam, átv ezetnél en gem az ut ca m ási k oldal ára?
- Szívesen . Ott t etszik lakni?
- Nem, ott p arkol az autóm.
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Rejtvény!!!

Idegen szavak. Kösd össze a megfelelı
párokat!

Az alábbiakban gyakran hallott idegen szavakat olvashattok. Mi a jelentésük?

1. Agape

Nyílj meg! (Jézus e szóval
nyitotta meg egy süketnéma fülét)

2. Hakeldama

Dicsıség

3. Golgota

Örömhír

4. Effata

Kislány, kelj fel! (Jairus lányát
e szavakkal támasztotta fel Jézus)

5. Talita kum

Vérmezı( Az árulás pénzén
vásárolt terület)

6. Gloria

Úgy legyen

7. Amen

Szeretetlakoma

8. Evangélium

Koponyák helye

A rejtvényre adott megfejtéseiket szeptember 24-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy
Interneten.
Elızı rejtvényünkre helyes megfejtést sajnos senki nem küldött be!
Az augusztusi rejtvényünk megfejtése:
Nílus …4,…8,…
Vörös-tenger …5,…
Jordán …3,…6,…
Genezáreti-tó …1,…7,…9,….
Hóreb sziklájából fakadó forrás …2,….
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