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PORNOGRÁF FOLYÓIRAT
A test csak anyag, de Isten teremténye és a halhatatlan lélek nemesíti meg. A keresztény
szemében pedig a Szentlélek temploma és Krisztus misztikus testének tagja. Azért illeti meg a
tisztelet. Az, aki megcsúfolja vagy meggyalázza, magát az Alkotót, Istent sérti és bántja meg.
„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és Isten lelke lakik bennetek? Aki pedig
Isten templomát lerontja, azt elpusztítja az Isten. Hiszen Isten temploma szent és ti vagytok az” (
Kor3,16-17).
„Ti Krisztus teste vagytok s egyenként tagjai” (1Kor 12,27).
„Nézzétek, titokba avatlak titeket: Nem halunk meg ugyan mindnyájan, de mindnyájan
elváltozunk, - hirtelen egy szempillantás alatt, a végsı harsonaszóra… Ennek a romlandó testnek
föl kell öltenie a romlatlanságot, ennek a halandónak a halhatatlanságot” (1Kor 15,51-53).
„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Láttuk dicsıségét, az Atya Egyszülöttének
dicsıségét, akit kegyelem és igazság tölt be” (Ján 1,14).
Uram, szégyellem magam e pornográf folyóirat miatt.
Úgy érzem, végtelen tisztaságodban súlyosan megsértettelek Téged.
Az irodai beosztottak úgy adták össze a pénzt, hogy megvegyék.
Egy kölyök sietve szaladt, hogy megvásárolja.
És lopta, húzta az idıt, amíg hozta.
Íme, itt van.
Tükörpapíron mezítelen testek kínálják fel magukat „jutányos” áron…
Kézbıl kézbe, irodáról irodára kerülnek majd a képek.
A szemek simogatására nevetést váltanak majd ki, felingerlik az érzékeket,
felkorbácsolják a szenvedélyeket.
Lélektıl elhagyott eladó testek, játékszerek bemocskolt, rút, hájas szívő „felnıttek”
számára.
Pedig milyen szép az emberi test, Uram!
Te, utolérhetetlen Mővész, öröktıl fogva megálmodtad a mintát, gondolván, hogy egy
nap tenmagad is emberi testet öltesz majd, amikor eljegyzed maga az emberi természettel.
Önkezeddel formáltad Uram, lassan, óvatosan, kimeríthetetlen találékonysággal és éltetı
lelket leheltél a még tehetetlen anyagba.
Már ezután azt kívánod tılünk, hogy tiszteljük a testet, mert az egész test a lélek
hordozója.
És szükségünk van erre a gazdag, változatos erejő testre, hogy lelkünk megérezze
testvéreink lelkének rezdülését.
Szavaink a mondatok hosszú vonatoszlopán viszik lelkünket a testvér-lélek felé.
Ajkunk szögletén a mosoly ezt a lelket sejti meg,
Tekintetünk a test erkélyén ezt mutatja be,
A baráti kézfogás is csak ezt adja át; a szerelmes csók ezt nyújtja a kedves felé,
S a hitvesi ölelés ezért kapcsol egybe két lelket, hogy egy harmadik testnek ezt
könyörögje ki.
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Számodra, Uram, nem volt még elég, hogy testünket a lélek tabernákulumává tetted,
Szent kegyelmed által a hívı ember teste a Szentháromság templomává lett.
Isten költözött lelkünkbe,
Miképpen egész lelkünk áthatja testünket.
A legnagyobb méltóság lett csodálatos testünk jutalma:
Titokzatos Testének tagja, Istenének hordozója lett!
Íme, Uram! Tekints ma este az alvó emberek testére:
A csecsemı tiszta testére,
Az utcalány meggyalázott testére,
Az atléta erıtıl feszülı testére,
A munkáslány kimerült testére,
A mulatozó érzékies testére,
A gazdag jól táplált testére,
A szegény ember meggyötört testére,
A nagybeteg lázas testére,
A balesetet szenvedı fájó testére,
A megbénult sínylıdı testére,
Minden testere, Uram
És minden korú testre!
Íme, a törékeny kisbaba teste, mely mint érett gyümölcs leszakadt az anyai ágról.
Íme, a gondtalan gyermek teste, mely botlik, elesik s gyors mozdulattal nyalja le a friss
vér piros zománcát.
Íme, a serülı fiú nyugtalan teste, mely nem tudja még, milyen szép az, amikor az ifjú
növekszik.
Íme, a felnıtt ember élettıl feszülı teste, amely büszke erejére.
És íme, az aggastyán teste, mely lassan kihől…
Valamennyit felajánlom neked, Uram és kérlek:
Áldd meg ıket, amint most hangtalan élnek, szent éjszakád leplébe burkolózva.
Tieid ık, mindannyian. Elaludt lelkükkel, magukra hagyottan magas színed elıtt.
Holnap, kíméletlenül életre rázva, újra munkába állnak majd.
Add, hogy jó szolgák legyenek és ne kényurak,
Tárt kapujú házak és ne sötét börtönök,
Az élı Isten templomai és ne hővös sírkamrák.
Add, Uram, hogy azok, akik magukra öltik, hordozzák majd, átformálják, megtisztítsák,
tökéletesítsék ıket.
És hogy valamennyit hőséges útitársként lássák viszont az idık végezetén, a lelkek
szépségének ragyogó fényében…
Szent színed elıtt, Uram és legszentebb Anyád színe elıtt,
Hiszen mind a ketten közülünk is vagytok!…
Ezenképpen minden ember teste szívesen fogadott vendég lesz majd és te örökkévaló, égi
Országodban…
(Szerkesztette: Ábrahám Judit)

(Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl)
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A kereszt mint tükör
Valahol

Európában

történt.

halott, nincs már szükségünk rá, hogy

Egy

újraéledjen, mondogatták itt is,

kisváros katolikus hívein lassan
közöny

hővös

és

egykedvő

ott is. Az újabb vigasztalan

érdektelenség lett úrrá. Látta-tudta

vasárnapot

követı

héten

ezt az egyházmegye püspöke

városka

helyi

lapjában

is, és egyik legbuzgóbb

feketekeretes

papját küldte oda lelkipásztornak.

jelent

De már az új pap személye,

hangzott: A plébános - híveivel

buzgósága

sem

egyetértésben - közli, hogy a

embereket.

Mindjárt

vasárnap

üres

érdekelte
az

az
elsı

helybéli

gyászjelentés

meg.

Szövege

Szent

egyházközség

templomban

a

így

Ferenc

meghalt.

A

prédikált, és nem volt ez másképp a

gyászistentiszteletet

érte

következın sem. Az új plébános a hét

vasárnap délelıtt 11 órakor

közbeesı napjain házról házra járt és ajtóról

tartjuk. Szeretettel hívom az egyházközség

ajtóra kopogtatott. Az egyik helyen kimért

területén lakókat, hogy vegyenek részt a

udvariasság, a másikon ellenséges hangulat

végtisztesség megadásán. - A lapot azután

fogadta,

megdöbbenve olvasta mindenki.

és

sokan

közömbösen

keresztülnéztek rajta. Az egyház itt már úgyis
Vasárnap már fél 11-kor zsúfolásig megtelt a templom. Kérdezı tekintetek néztek
egymásra: mi lesz most? Mi történik itt? Ami azután valóban történt, arról az egyik helyi lakosnak,
egy huszonhat éves fiatalembernek a beszámolója tájékoztat. „Amint beléptem a templomba,
mindjárt észrevettem az oltár elıtti alacsony ravatalra helyezett koporsót. Egyszerő tölgyfából
készült, aranyozott kereszt díszítette. A plébános 11-kor felment a szószékre. Néhány percnyi
csendes imádság után felénk nézett és így szólt: az egyházközség hívei, vagy legalábbis azok,
akiket annak véltem, közölték velem, és magatartásukkal is igazolták, hogy egyházközségük
halott. Úgy tőnik, nincs már semmiféle remény az újjáélesztésre. Szeretném azonban
véleményüket még egy utolsó próbával megcáfolni vagy esetleg igazolni. Kérem, menjenek el
sorjában, egymás után a koporsó mellett, vessenek pillantást a benne nyugvó halottra. Azután
hagyják el a templomot a keleti kapun. Ezt követıen majd én magam elvégzem a gyászszertartást.
Ha azonban mégis akadna néhány, aki kifelé menet elgondolkodik, és arra a meggyızıdésre jut,
hogy megváltoztatja véleményét, mert úgy gondolja, egyházközségünk mégis életképes, akkor
kérem ıket, jöjjenek vissza az északi kapun. Ez esetben a jelenlevıkkel nem gyászmisét, hanem
hálaadó istentiszteletet fogok tartani.
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Ezután a pap a koporsóhoz lépett, megilletıdve levette fedelét és félreállt. A menet pedig
lassan megindult. A sorban az egyik utolsó - írja a tudósító - én voltam. Maradt hát elég idım,
hogy elgondolkodjak. Ilyesmi jutott eszembe: vajon ki és mi az egyház? Kik és mik vagyunk mi,
akiket hívıknek neveztek? És ki lesz majd a koporsóban? Minden bizonnyal a megfeszített
Krisztus képét vagy szobrát helyezte el a plébános, hogy vele szembesítsen minket. Ilyen és
hasonló gondolatok villantak fel bennem, de úgy látszik, az elıttem vonulókban is, mert láttam,
hogy mindenki zavartan lépked elıre. Láttam, hogy egyfajta aggódás ül ki az arcokon, félnek,
amint közelednek a koporsóhoz. A látvány azonban hatott, megnyílt az északi kapu, s egyre többen
tértek vissza a templomba. Végre én is ott álltam a koporsó elıtt, hogy megnézzem, kit és mit
találok ott. Mikor a koporsó fölé hajoltam, elıbb behunytam a szemem. Amikor azután félve
kinyitottam, nem az egész egyházat, nem is halott egyházközségünket, de még csak nem is a halott
Krisztus képmását láttam meg, hanem egyet halott egyházközségünk tagjai közül. A koporsóba
helyezett tükörben önmagamat pillantottam meg.”

K K K
Eddig tart a fiatalember beszámolója. Teljesen mellékes, hol és mikor játszódott le az
esemény.
Úgy vélem azonban, a mai nagypéntek délutánján a történet több mindent mondhat, amin
elmélkednünk kell.
Igaz, itt a pannonhalmi bazilikában senki sem állított fel koporsót, és senki sem pillanthatja
meg önmagát egy benne lévı tükörben. De néhány perc múlva mi is elvonulunk egy halott
képmása elıtt, és amikor rátekintünk, nekünk, magunknak kell eldöntenünk - lelkünk mélyén -,
hogy élı, haldokló vagy esetleg holt tagjai vagyunk-e annak a közösségnek, amely ma itt és
világszerte Krisztus halálára emlékezik.
Nincs, nem lesz senki elıtt tükör, de amikor majd rátekintünk a kereszten függı Krisztusra,
vajon életrıl vagy halálról beszél-e nekünk? Vajon az a mővészi értékében szerény képmás a
Krisztusban élni nem tud6, vagy nem is akaró önmagunkra irányítja-e figyelmünket? Vagy talán az
életrıl, a halálból új életre támadó életünkrıl beszél?
Ezeket a kérdéseket, helyettünk senki más nem válaszolhatja meg. A választ mindenkinek
saját magának kell megadnia. A kereszten függı Krisztus - bármennyire is egyszerő képmás - ma
tükörként áll elém. Amikor majd rátekintek, felismerem-e az örök életre meghívott, és erre mégis
méltatlanná vált önmagamat? A megfeszített Krisztus maga intéz kérdést hozzám: vajon az ı
közösségének élı tagjaként akarom-e, itt és ma, megváltásunk titkát, a kereszt misztériumát
ünnepelni?
Nem egy koporsóba tett tükörbe kell néznünk, hanem a keresztre, Krisztusra és onnan
önmagamba. Hiszem és remélem, hogy élı vagy új életre ébredı szívvel indul ki-ki vissza a
helyére, és majd otthonába.
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A kereszthalált Krisztus azért vállalta értünk, hogy megváltó erejében mindannyian éljünk.
És talán éppen ma és itt halljuk meg az Írás felszólítását: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból,
és rád ragyog Krisztus!
Forrás: Szennay: A kereszt titka 103 skk.

Kedves Hívek!
Örömmel értesítjük önöket, hogy a Röszkei Szent Antal Plébánia immár interneten is
megtalálható. A világon bárki tudomást szerezhet létezésünkrıl, feladatainkról és eseményeinkrıl,
akár képekben is. Aki még nem látta tekintse meg!
A honlappal kapcsolatos véleményeikre kíváncsiak vagyunk. Ha van jó ötletük, véleményük,
kérjük, osszák meg velünk. Ha van régi fotója, vagy egyéb írásos anyagai a templomról,
plébániáról, a faluról kérjük, juttassa el hozzánk,(szerkesztıkhöz) hogy ezeket az értékeket,
másokkal is megoszthassuk.
A honlap címe: www.plebaniahivatal.roszkenet.hu
Nagyon
köszönjük
mindazok támogatását, akik
segítették mind erkölcsileg,
mind
pedig
szellemi
munkáikkal,
ezen
oldal
létrejöttét.
Liszkai
Tamás
plébániai kormányzónknak,
Vargáné
Ábrahám
Ildikónak dolgozatáért,
Turucz Józsefnek fotóiért,
és Ördög Tibornak az
internetes kapcsolat létre
jöttét.

Tabu cafe hirek
Minden középiskolás és huszonéves fiatalt, akik egy tea,
cappuccino vagy forró csoki mellett szívesen beszélgetnének
kultúránk és életünk tabuiról, szeretettel várunk péntek
esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.)
ba.
található Tabu Cafe -ba.
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Egyházközségi hírek:
Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a következı
telefonszámokon lehet elérni:

06-30-289-5397, 273-260.
kedd-szombat: 18.

Miserend:

vasárnap: 9.

00

00

és 18.00

A plé bánia ügyfél fogadási rendje:
Keddtıl — péntekig:

900 – 1200 –ig.

A röszkei plébániahivatalt ezentúl mobiltelefonon is
hívható: 06-30-359-1050.
00

Március 1-jétıl kezdve az esti szentmisék 18. órakor kezdıdnek!
A nagyböjti idıszakban péntekenként a szentmise elıtt fél 5 órai
kezdettel keresztutat végzünk a templomban.
Március 10-én, hétfın nagyböjti lelki napot tartunk a röszkei
templomban. 16 órakor a böjt bibliai jelentésérıl tart elıadást Dr. Thorday
Attila, szeged-szentmihályi plébános, fıiskolai tanár, a Szegedi Hittudományi
Fıiskola rektor-helyettese; ezt követıen csendes idıt ill. gyónási lehetıséget
biztosítunk, majd 18 órakor szentmise és szentségimádás zárják a programot.
A házszentelések meghirdetett menetrendjében csúszás lehetséges,
ezért mindenkitıl türelmet kérünk. Akikhez valami oknál fogva nem sikerült
eljutni, de kérik a házszentelést, jelezzék ezt számunkra a plébániahivatalban
személyesen, vagy a plébánia mobiltelefonszámán (30/359-1050) hívás vagy
sms útján, illetıleg a roszkeplebania@citromail.hu e-mail-címen.

SZERTARTÁSREND
Március 16., vasárnap
VIRÁGVASÁRNAP
Március 20., csütörtök
NAGYCSÜTÖRTÖK
Március 21., péntek
NAGYPÉNTEK

Március 22., szombat
NAGYSZOMBAT
Március 23., vasárnap
HÚSVÉTVASÁRNAP
Március 24., hétfı
HÚSVÉTHÉTFİ

A

NAGYHÉTEN

ÉS A

HÚSVÉTI

ÜNNEPEK ALATT:

9 óra – ünnepi szentmise, benne: barkaszentelés, Passió (a
templomi énekkar elıadásában)
18 óra – az Utolsó Vacsora emlékmiséje
utána – Jeremiás Siralmai, virrasztás az Eucharisztia elıtt
15 óra – Keresztút
utána – virrasztás a Szent Sír elıtt
17 óra – nagypénteki szertartás
9 és 15, ill. 16 és 17 óra között folyamatos gyónási lehetıség
19 óra – Húsvét vigíliájának ünneplése, benne: tőzszentelés és
fényliturgia, Húsvéti örömének, vízszentelés
9 óra – ünnepi szentmise körmenettel
18 óra - esti szentmise
18 óra - szentmise
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Hûségima
Istenem, Te vagy a Szeretet. A Magad képére teremtettél engem, és meghívtál isteni
szereteted életébe. Nincs más vágyam, csak az, hogy a Tied legyek. Értelmem Téged keres,
akaratom Feléd siet, szívem Neked örül.
Atyám, köszönöm az életet és a szabadságot, s köszönöm, hogy odaadtad értem Egyszülött
Fiadat. Jézusom, köszönöm a szeretet tanítását, s köszönöm, hogy odaadtad értem az életedet.
Szentlélek Úristen, köszönöm az Élet leheletét, s köszönöm, hogy szívemet templomoddá tetted.
Szeretetedre életem minden órájában a szeretet legyen a válaszom. Én is szüntelenül csak
adni akarok, Istenem. Tanításod alakítsa át gondolkodásomat, gondolkodásom pedig az életemet.
Mindenkinek mindene akarok lenni. Örömöm csak az legyen, hogy szolgálhatok. Senkit sem
bántva, vissza sem bántva, bocsánatot kérve és megbocsátva keresem a Te békédet. Békédet és
örömödet szívemben megırzöm akkor is, ha a szolgálat kicsivé, az adás szegénnyé, a szelídség
üldözötté tesz, miként Téged, Jézusom.
Fogadom, hogy hőséges leszek Hozzád, egészen a halálig. Veled kezdem és zárom minden
napom. Testeddel és véreddel táplálom a Tıled kapott isteni életet. Nem állok meg az úton soha, a
mércét egyre magasabbra teszem. Minden este eléd állok, Uram, és számon kérem magamtól:
adtam-e idıt, pénzt, szeretetet; eleget adtam-e, többet adtam-e, mint tegnap.
Ígérem, hogy hőséges leszek Egyházadhoz. Tıle kaptam mindent: általa ismertelek meg
Téged, Jézusom. Mindig a Te arcodat keresem benne, és egész életemet szolgálatára szentelem.
Szavaimmal, apostoli életemmel úgy akarlak képviselni, hogy embertársaim eleven tagjai legyenek
a Testnek, melynek Te vagy a Feje.
Nem akarom vezetı nélkül járni utadat, hogy míg másoknak hirdetem az Örömhírt, magam
el ne vesszek. Nem akarom becsapni magamat, rábízom tehát törekvéseim ellenırzését egy
testvéremre, hogy ne engedjen megállni, visszacsúszni, vagy letérni az Útról.
Tanúságot akarok tenni Rólad, Jézusom. Családom legyen a szeretet otthona.
Munkahelyemen és bárhol másutt legyek jel, hogy Rád ismerjenek rólam az emberek. Te magad
köré győjtötted a Tizenkettıt, én is egész szívvel testvére akarok lenni azoknak, akikkel együtt
küzdök Országod megvalósulásáért. Ígérem, hogy ıket sem jóban, sem rosszban el nem hagyom.
Segítségükkel akarom olyanná formálni magam, amilyennek Te szeretnél engem, Jézusom.
Hőséges maradok a közösséghez, hogy mindig hőséges lehessek Hozzád és így eljussak a
Szentháromság szeretetközösségébe.
Ámen
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Elgondolkodtató!!!

Az ördög a templomban
Egy ember, aki egy vasárnap reggel a templomba igyekezett, nagyon meg volt
lepve, mikor az ördögöt a templomajtó közelében találta.
– Mit csinálsz te itt? – kérdezte meglepetéssel.
– Éppen úgy megyek a templomba, – felelte a sátán,– mint ti. Hiszen az emberek
azért járnak oda, hogy ellenem imádkozzanak és prédikáljanak, ki védelmezne hát
engem, ha magam nem lennék ott?
– És hogyan védelmezed magadat? – Kérdezte a templomba járó.
– Oh, erre a célra van nekem ezerféle eszközöm is! Elıször is tehát még jókor
ellátogatok azokhoz a családokhoz, amelyek templomba akarnak menni és igyekezem
egyenetlenséget szítani a férj és feleség, szülık és gyermekek között; úgy indítom fel a
férjet, hogy fölbosszankodjék a kemény gallér miatt, amelyiken nem akar keresztülmenni
a gomb és így annak a feje lepattan. Ezáltal elveszti a jókedvét; a feleség pedig elveszti a
jó hangulatát azért, mert valamelyik fiókban hiába keresi a kesztyőjét.
– Ilyen eszközökkel megakadályozom azt, hogy a templomba menjenek, vagy
elrontom a hangulatukat, hogy annak valami hasznát ne láthassák.
– Azoknak az embereknek a számára, – folytatta az ördög,– akik komolyan és
magukba zárkózva indulnak el, más eszközöket használok: Mindig van ugyanis egy
leány vagy asszony a templomban, aki a figyelmet magára vonja. Ekkor az asszonyok
pillantásait az ilyenek ruhájára irányítom; megvizsgáltatom velük pontosan a kalapját, a
blúzát és a prédikáció elrepül a fejük fölött. Azok a férfiak pedig, akiknek egy kis
irodalmi mőveltségük van, a prédikációban itt és ott egy-egy kevésbé helyes kifejezést
vagy stílushibát fedeznek fel és így a formára tekintenek a tartalomra pedig nem
figyelnek. A templomból való távozás alkalmával azután megteszik a maguk kölcsönös
észrevételeit és így minden hatás elvész.
– Az a másik hölgy meg, amott, fél a meghőléstıl; nos tehát kioktatom, hogy itt
vagy ott, valamelyik ablak nyitva van és az egész istentisztelet alatt, nem gondol másra,
mint a légvonatra és az egészségét érintı veszedelemre.
– Na és a kereskedık! Úgy intézem a dolgokat, hogy az elızı este vagy reggel, az
istentisztelet elıtt rossz híreket halljanak. És így az egész istentisztelet alatt tele lesz a
fejük. Egy padon egy anya ül. Gyermeket hagyott otthon, aki a bölcsıben alszik; gyorsan
az eszébe juttatom, hogy a kicsi fölébredt és most az a veszély fenyegeti, hogy
ágyacskájából kiesik. És ez az asszony egész idı alatt nyugtalan lesz. Látok néhány jó
megjelenéső urat, akik figyelmesen hallgatnak a papra. Rögtön figyelmessé teszem ıket
arra, hogy amit most hallottak, az erre vagy arra az emberre vonatkozik, aki szintén ott
van a gyülekezetben. Ekkor rögtön elkezd János Péterre, Sándor pedig Józsefre gondolni
és elindulnak hazafelé, nagyon meglévén elégedve a lelkipásztorral és önmagukkal.
– Ha pedig egy hallgatót az istentisztelet ideje alatt nem tudok elvonni a
figyeléstıl, akkor megpróbálom ıt hatalmamba keríteni a kijáratnál. Felindítom az
embereket, hogy mindenfélérıl kezdjenek el beszélni, aminek a templomhoz semmi köze.
Úgy irányítom ıket, hogy istentisztelet után olyan embereknél tegyenek látogatást, ahol
csak világi dolgokról lehet beszélgetni és így kitörlök a lelkükbıl minden jobb
benyomást, amelyre a templomban szert tettek. Ezek voltak az ördögnek nyilatkozatai a
kérdezısködı számára, amikor a templom felé indult. Mennyire így van ez csakugyan az
életben is. Mindenki megtoldhatja ez adatokat a saját tapasztalataiból.
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KÉRDEZZ-FELELEK
A SZEKTÁKRÓL
Szcientológia
Scientology Churc, azaz: A Szcientológia Egyháza(rövidítve: HGy)
A magyar törvényesség a szcientológiát az egyik legrombolóbb szektának ítélte

1. Mit nevezünk szektának?
A Keresztény Egység Titkársága 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”.
A szcientológia – a New Age, az Új Korszak sok más irányzatával együtt – vallásszerő
fogalomkészlettel dolgozik, ugyanakkor minden hagyományos vallást, de fıleg a kereszténységet
túlhaladottnak tekinti és épp azokkal szemben hirdeti meg a maga „új” világnézetét. Ezen a
„kontra-jellegen” kívül szektás vonása az is, hogy rendkívül zárt közösséget hoz létre, amely
minden információt elzár „kifelé”. Szektás jegy a vezetıkkel szemben tanúsítandó szociológiai
engedelmesség is.
Mivel nem keresztény közösségrıl van szó, sokan nem szektának, hanem kultisznak
nevezik. Helyesebbnek tőnik a nem keresztény szekta megjelölés.

2. Hogyan keletkezett a szekta?
A szcientológia alapítója Lafayette Run Hubbard (1911-1986). Amerikai hajóstiszt, aki
több egyetemen is szerencsét próbált, írni kezdett, fıleg a tudományos-fantasztikus mővek
mőfajában, míg végül ötleteibıl vallást is alapított. Azt állította, többször is meghalt. Többször is
ült adócsalásért. Közösségszervezése katonai mintát követ (vö. Sea-Org: tengerészeti szervezet).
1986. január 26-án halt meg.
Irányzatát elıször dianetikának nevezte, amely a felfogás átalakítására utal (a dia-, át- és a
noia, a lélek görög szavak nyomán, vö. metanoia), majd szcientológiának (a scientia, tudomány
latin szóból), közösségét pedig Scientology Churchnek, mondjuk így: a Tudományológia
Egyházának. A lélek átprogramozásának gondolatát egybeötvözte a tudományos-fantasztikus
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irodalom vélt eredményeivel, a lélekvándorlásnak a keleti vallásoktól kölcsönzött eszméjével és a
szellem-hit modern formáival. Hubbard elképzelése arra épül, hogy egy Xenu nevő bolygóról 35
milliárd éve „thetan-elemek”, lélekdarabkák kerültek át a földre az emberekbe. A szcientológia
ezeket a magvakat ébreszti fel a „tudat átalakításával”.
Hubbard szerint a dianetika az ember belsı utazása, melynek célja az ember vele született
képességeinek teljes visszaszerzése. Az ember így ki tud gyógyulni szorongásaiból, félelmeibıl, a
depresszióból, vagyis félénksége és kudarcai okából, és sikeres, erıs személyiséggel rendelkezı, a
lét minden nehézségével szembenézı és azok fölött gyızedelmeskedni képes ember lesz. Ehhez az
ún. auditálás, a tudattalanban rejtızı képek, lelki sebek (az ún. engramok) felidézése,
elıbányászása vezet el. Hubbard gyógyulást ígér a pszichoszomatikus (lelki eredető)
betegségekbıl is.

3. Mit tartanak Jézusról?
Hubbard hívei Jézust legfeljebb nagy gurunak tartják, de semmilyen jelentıséget nem
tulajdonítanak neki. Emlegetik ugyan Istent és valamiféle Lelket (Thetan), azonban Istent nem
tekintik személyes valóságnak, sokkal inkább - a New Age ideológiájának megfelelıen - afféle
világ-egységben gondolkodnak, az emberi lelket e világ-egész részének tartják. Mivel nem
fogadják el Istent és Jézust, jogtalanul használják az egyház megjelölést.

4. Hogyan fogadják a Szentírást?
Nem tekintik kinyilatkoztatásnak, csupán az emberi elme adott idıszakra szóló
megnyilvánulásának. Még csak nem is hivatkoznak keresztény forrásokra.

5. Mennyiben keresztények?
Semmiképp sem, hiszen nem hisznek a Szentháromságban s Jézust csupán embernek
tekintik. Ismernek ugyan néhány keresztény ihletéső szertartást, mint a keresztség (vagy inkább
névadás), házasság, temetés ceremóniáját, amelyet „káplán”-nak nevezett személy végez, de
mindez csak álca, semmi köze sincs a keresztény szertartásokhoz. A Church, Egyház elnevezés
hangoztatása csak azt célozza, hogy az egyházakhoz hasonló adómentességet élvezhessenek és
részesülhessenek azokból a forrásokból, amelyekbıl a tulajdonképpeni egyházak merítenek.
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6. Mit mondanak a Katolikus Egyházról?
A „régi korszak” képviselıjének tekintik, amelynek legfeljebb csak szervezettsége lehet
számukra némiképp példakép (vö. épp az „egyház” motívumát!).

7. Miben áll az emberek üdvössége?
A szcientológia feladja az üdvösség-eszményt. Hangoztatja a lélekvándorlás eszméjét, de
végsı soron az ember evilági boldogulását, személyes kiteljesedését, az önmegvalósítás
lehetıségét hirdeti, „az élet és a kommunikáció ismeretére és javítására” vállalkozik, épp ezzel arat
sikert üzletemberek, sikerre vágyók, félresiklott egzisztenciák körében.
Keresztény felfogás szerint a földi élet nem feltétlenül hoz kiteljesedést, másrészt Isten,
Jézus Krisztuson keresztül személyes halhatatlanságot ígért minden embernek, mely az élet
természetfölötti kiteljesedése lesz.

8. Miért nem fogadhatjuk el tanításukat?
1. A szcientológia a „tudás tudománya” kíván lenni. Valójában nem tudományt ad, hanem
egyféle sci-fire épül. Emellett az ún. ókori gnószticizmus is hatott tanaira, annak fıleg modern
változata, a teozófia, továbbá a spiritizmus, az Új Korszak ideológiája és távol-keleti vallások: a
thetán Hubbardnál a hindu atmannak megfelelı, ami a világ-egésszel, a brahmannal azonos.
2. Hubbard tetszetıs meséjérıl csak annyit: a természettudósok nem tudnak messzebbre
visszamenni a kozmosz történetében, mint 15-20 milliárd év. Hogy „fény-magvacskák” kerültek a
testbe, ezt már a gnószticizmus is tudni vélte. Nem volna egyszerőbb inkább egyedi lélekrıl, test,
lélek egységérıl beszélnünk? Még egyet: ha máshonnan kerültek volna hozzánk lelkek, azoknak is
létre kellett jönniük, más szóval a lélek-magvak máshonnan való származtatása csak olyan, mintha
döglött lovat huzigálnánk ide-oda a földön. Az én, a lélek nem abszolútum, tehát teremtıt
feltételez.
3. A szcientológia nem vallás, hanem szellemmágia, üzenetét tekintve pedig a pénz és a
hatalom Isten nélküli messiásságának ideológiája. A szcientológiai tanfolyamok százezer
márkára rúgnak: pl. a VIII. osztály részvételi díja Franciaországban 12.450 frank, a további
tanfolyamé 24.880, a még haladóbbé pedig 52.020 frank. Már ez is jelzi, hogy itt valójában mire
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megy ki a játék: a Szcientológia Egyháza a tudomány és a vallás leple alatt pénzt akar csinálni, a
tét a gazdasági hatalom megszerzése. S vajon nem épp ezt vetette el Jézus, mikor a Kísértı neki
akarta adni a világ minden országát, s azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Uradat, Istenedet imádd
és csak neki szolgálj” (Mt 4,10)?
4. Ami gyógyító, terapeuta tevékenységüket illeti, méregdrágán árusított készítményeik
valójában csak vitaminkészítmények, pszichoterapeuta módszereik a silány lelkizés és a felületes
kuruzslás kategóriáiba tartoznak.

9. Mivel keltenek ellenszenvet?
Bár elhárítják az „agymosás” vádját, vagy hogy vezetık és vezetettek viszonya náluk
rabszolgatartók és rabszolgák viszonyára emlékeztetne, tény, hogy tanfolyamaikon a személyiség
teljes átalakítására törekszenek. Ennek eredménye a tagok tudatos és tudattalan szféráinak
irányítása, a teljes függés, olyannyira, hogy a tagok a vezetık akaratának kiszolgálóivá válnak.
Aki belép a Szcientológia Egyházába, hogy kigyógyuljon szorongásaiból és félelmeibıl, azt
elıször elkápráztatják a titokzatos technikák, s ezért szívesen fizet egyre többet, csak hogy eljusson
a „felszabadított”, az „áttetszıen világos” állapotba. Amikor aztán észreveszi, hogy a módszer nem
vezet igazán elıre, és ki akar lépni a szervezetbıl, csapdába kerül. A szervezet nem engedi el tagjai
közül. A tagokat valósággal lelki terror alatt tartja, afféle büntetıtáborokat tart fenn azok számára,
akik el akarták hagyni soraikat. Mindez nem fér össze az ember személyi méltóságával.
A szcientológia hívei, s fıleg vezetıi világszerte az ügyészségek állandó vádlottjai. A
vádpontok mindig ugyanazok ellenük: bőnszövetkezet, csalás, fıként adócsalás, döntésre képtelen
személyek behálózása, erıszak, orvosi gyakorlat jogosulatlan őzése, pénzügyi visszaélések. A
szcientológia nem csak álvallás és áltudomány, de egészen egyszerően csalás.

10. Hányan vannak?
Világszerte mintegy tizenötmillióan (ha kurzusaik hallgatóit számoljuk), ténylegesen talán
millióan, Magyarországon néhány tucatnyian.

11. Hogyan térítenek?
A szcientológusok a modern technika (épp az információ-ipar) minden eszközét latbavetik
tanaik terjesztésére. Szabályosan beépültek a nemzetközi számítógépes hálózatba és azon keresztül
hirdetik tanaikat.
(Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.)
(Összeállította: Ábrahám Judit)
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Juci ünnepi receptjei
„Húsvéti receptek”

Tojástekercs
Hozzávalók:









8 tojás
1 doboz tejföl
1 evıkanál liszt
15 dkg sonka
15 dkg reszelt sajt
apróra vágott petrezselyem, oregáno
só, bors
olaj

Elkészítés:
A felvert tojásokat keverjük össze a tejföllel és a liszttel. Sózzuk, borsozzuk; szórjunk bele
apróra vágott (lehetıleg friss) zöldfőszereket: oregánot, petrezselymet. Egy nagyobb serpenyıben
olajon süssünk belıle egy vagy több omlettet. A még meleg omletteket szórjuk meg a reszelt
sajttal, helyezzük rá a vékonyra szeletelt sonkát, és tekerjük össze. A roládokat csomagoljuk
alufóliába, hogy ne essenek szét, és hőtıszekrényben "érleljük" ıket egy-két óráig. Szeletelve
tálaljuk.

Húsvéti sonka
Hozzávalók:










nyers füstöltsonka
1 fej vöröshagyma
3-4 gerezd fokhagyma
1 kávéskanál egész bors
babérlevél
sárgarépa, fehérrépa, zeller
4-5 fıtt tojás
torma, mustár
retek

Elkészítés:
Elızı este áztassuk be a nyers füstöltsonkát annyi hideg vízbe, hogy ellepje. Másnap bı
hideg vízben tegyük fel fıni. Adjuk hozzá a nagyobb szeletekre vágott vöröshagymát, a
fokhagymát, a borsot, és a babérlevelet. Ha már félig megfıtt a sonka, adjuk hozzá a szeletekre
vágott zöldségeket. Akkor fıtt meg, ha a sonka csontját ki tudjuk húzni, mintegy leválik róla a hús.
Hagyjuk kihőlni a saját levében, majd vágjuk vékony szeletekre. Készíthetjük kötözött sonkából is
a lakomát, ami akkor fıtt meg, ha hústővel átszúrva puhának érezzük. Fızzük keményre a
tojásokat, öblítsük le hideg vízzel, majd szeleteljük fel. A sonkát és a tojást tálaljuk a fıtt
zöldségekkel, tormával és mustárral, és díszítsük retekkel.
(Összeállította: Szőcs Judit)

Jó étvágyat!


15

Csodatévı

2008. március

Kalendárium
Március 21.

FLÜEI SZENT MIKLÓS remete

Svájcban: szeptember 25. Flüe, Sachseln mellett, 1417. +Ranft, 1487. március 21.
Klaus, amint Flüei Szent Miklóst nevezték, egy tehetısebb parasztcsalád elsı gyermeke
volt. Már gyermekkorában megmutatkoztak annak jelei, hogy különleges módon kiválasztotta
Isten; rendkívüli módon szerette a magányos imádságot és a böjtöt. 16 éves korában, egy
látomásban megjelent elıtte a ranfti torony, s ez vágyat ébresztett benne a remeteélet iránt, de
amikor abban az idıben az országban katonákat soroztak, Klaus bevonult a hadseregbe. Részt
vett a Zürich elleni háborúkban (1440--1444), majd a thurgaui hadjáratban (1460) is. Egy
barátja megjegyezte róla: „Az ellenségben kevés kárt tett, inkább mindig félrevonult és
imádkozott, s az ellenséget, amennyire csak tudta, kímélte.” A thurgaui hadjárat idején
megakadályozta a Diessenhofen közelében lévı St. Katharinental domonkos
apácakolostorának elpusztítását.
Valószínőleg a zürichi háború után kötött házasságot az Oberwilenbıl való Wyss
Dorottyával. A remeteélet vágya háttérbe szorult, de lappangva tovább élt benne, és belsı
konfliktushoz vezetett, amely jó húsz évvel késıbb azután felszínre került. Tíz gyermek jött a
világra ebbıl a bizonyára boldog házasságból. – Az obwaldeni levéltár hiányos adatai nem
tájékoztatnak kellıképpen Klaus közéleti tevékenységérıl, de saját vallomása szerint nagy
tekintélye volt, mint bírónak és tanácsosnak, és sokat kellett foglalkoznia közügyekkel.
Mindeme tevékenységei során sohasem vádolhatta magát jogtalansággal vagy méltatlan
eljárásmóddal. Nyilvánvaló ügyességére és képességeire nem volt tekintettel, elmenekült
minden megtiszteltetés elıl, és mindent megtett, hogy elkerülje fıbíróvá választását.
Bár Klaus jó családapa volt, és mindenütt nagyra becsülték, mert különleges vezetıi
bölcsességgel és jó képességekkel rendelkezett, nem volt teljesen boldog; nyugtalanná vált.
1463 körül az élet feleségével, akit pedig szeretett, nyőg, gyermekserege pedig terhes lett
számára. Pap barátjának és bizalmasának, Grundi Henriknek a tanácsára átmeneti nyugalmat
és megbékélést talált, amennyiben idejének jelentıs részét arra szentelte, hogy elmélyedjen
Krisztus szenvedésében. Mindig megzavarták azonban olyan események, amelyeken nem
tudott segíteni, s ezek akadályt jelentettek lelki békéje számára, ezért teljesen visszavonult a
közéleti tevékenységtıl. A remeteélet utáni vágya egyre erısebben tört fel benne. Végül
beszélt róla Dorottyának, aki mélyen megilletıdött, de elıször ellenszegült tervének. 1467
júniusában megszületett tizedik gyermekük, Miklós, akit papnak szántak. Ez év októberében
Klaus elhagyta otthonát, de ehhez a lépéséhez kiharcolta felesége elengedhetetlen
beleegyezését.
Toronylátomásában nyilvánvalóan remetesége helyeként jelent meg Ranft. Mivel
azonban félt szomszédai ellenkezésétıl, elhatározta, hogy vándor zarándok lesz, és hátat
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fordított szülıföldjének. Alig jutott túl a svájci határon, egy természetfölötti sugallat arra
késztette, hogy térjen vissza. De még nem gyızte le azt a félelmét, hogy mit gondolnak majd a
szomszédai, ezért ahelyett, hogy Ranftba ment volna, amely olyan közel esett otthonához, a
Melch-völgybe ment. Ott azonban már egy hét múlva felfedezték, és csakhamar jöttek a
kíváncsi szomszédok is, hogy megbámulják. Klaus végül mégis legyızte önmagát. Egyet-mást
feláldozott már, amikor otthonát, szeretett feleségét, gyermekeit és családi vagyonát elhagyta.
Most elérkezett az ideje, hogy teljessé tegye ezt az áldozatot: önmagát kell feláldoznia, és nem
szabad tovább zavartatnia magát amiatt, hogy mások mit gondolnak róla. Isten meghallgatta
imádságát: „Uram és Istenem, végy el engem magamtól, és add, hogy a Tied lehessek!”
Semmi sem állt már útjában annak, hogy véglegesen Ranftba vonuljon.
Eddig négy napon böjtölt hetente; Ranftban, ahol életébıl több mint 19 évet töltött,
teljesen tartózkodott mindenféle tápláléktól. Az egyedüli, amit magához vett, az Eucharisztia
volt. Elıször gyanakvás vette körül és szóbeszéd járta a böjtjérıl: a szomszédságból való
emberek egy egész hónapon át figyelték; végül azonban meggyızıdtek igaz voltáról, s
remetelakot és kápolnát építettek számára. Ezt a meggyızıdést osztotta Thomas Weldner
konstanzi segédpüspök is, aki 1469 áprilisában felszentelte a kápolnát és megvizsgálta Klaust.
Imádságos és vezeklı életmódja – talán az engelbergi kolostor misztikus körének
befolyása alatt állt, s így az utolsó késı középkori misztikusok egyikét kell benne látnunk –
egyáltalán nem tette Klaus testvért megközelíthetetlenné. Minden rendő és rangú férfiak és nık
mentek hozzá problémáikkal és kérdéseikkel; a szükséget szenvedıkkel barátságos és
együttérzı volt, de gıgös és fennhéjázó látogatóival szemben – még ha prelátusokról volt is
szó – nagyon elutasító tudott lenni. Úgy látszik, hogy Dorottyával, aki idırıl idıre
meglátogatta, mélységes egyetértésre jutottak.
Klaus testvér befolyása a politikai események menetére Svájc történetének egy kritikus
pillanatában rendkívüli jelentıségővé vált. 1481-ben a kantonok elkeseredett
ellenségeskedésbe keveredtek egymással, és úgy tőnt, hogy elkerülhetetlen a polgárháború.
Klaus testvér fáradozásai révén az év decemberében tartományi győlésre került sor Stansban.
Amikor a győlés résztvevıi nem tudtak egyezségre jutni, és vitájukat fegyverekkel akarták
megoldani, Klaus testvér tanácsa, amelyet Grundi Henrik által terjesztett a küldöttek elé,
helyreállította a békét. Mivel teljesen önzetlen és teljesen Isten embere volt, megérezte
mindenki, hogy a nehéz és bonyolult politikai kérdésekben tökéletesen megbízhat benne; a
Habsburgok és Milánó hercege éppúgy, mint a svájciak. Amióta elhagyta otthonát, mindenfelé
„a testvér”-ként ismerték és még ma is szívesen nevezik „Klaus testvér”- nek, aki világító
példa a meghasonlott és megtépázott világ elıtt.
Tiszteletét 1649-ben hagyták jóvá.
1947. május 15-én szentté avatták.
Svájc egyik patrónusa.
(Összeállította: Kiss Gábor)
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Elmélkedés a rózsafüzér titkaihoz
DicsÕséges olvasó

3. aki a Szentlelket elküldte

„… mert mi még azt sem tudjuk, hogyan kell
helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög
helyettünk
szavakba
nem
foglalható
sóhajtozásokkal…” (Róm 8,26). Megígérted és
elküldted. Általa vezetsz. Neki és benne élünk. İ a tudásunk. İ a szelídségünk. İ mozgatja
értelmünket, akaratunkat és emlékezésünket. İ akar úrrá lenni érzéseinken. İ az Egyház Lelke. İ
a végidık Lelke. İ minden közösség kegyelemosztó Lelke, aki felszárítja a szomorúságot, véget
vet a búnak, felemeli a fejünket, jövıbe látóvá teszi bezárult horizontunkat. Hála Neked Jézus
Lelke, hogy kiáradtál; hála neked Pünkösd fénye, hogy ránk ereszkedtél; hála neked isteni erı,
hogy soha el nem hagysz minket! Suenens bíboros szavaival fordulunk hozzád a III. évezred
elején: „Hogy az Egyház legyen ma bizonyságtétel a világnak, és hogy ez a világ fölismerje a
keresztényeket ragyogó, derős tekintetükrıl, szívük melegérıl és törhetetlen optimizmusukról,
amely örvendezı reményük rejtett, változhatatlan forrásából fakad.”
Nagy bánatomnak égı csipkebokrán,
ó én Uram, hogy megjelentél nékem,
tán már nem is bús fájdalmam lobog,
te tündökölsz e fonnyadt büszkeségen.
Átlátsz, tudom, a bőnök cifra gyolcsán,
erény rongyán, bátorság mentebırén,
mégis mindent levetkeztem, Uram,
s elıdbe küldöm lelkem szőzi pırén.
(…)
Uram, ki küldtél büszke vár urának,
engedd, már lelkem riadót ne fujjon.
szelíd remeteként az öregek
szők szíve odvas odujába bújjon.
(József Attila: Uram!)

Ének: Örülj, vigadj… (SZVU 168/1)
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Viccek:



Egy kismama sír a szobában. Bemegy a nıvérke:
- Miért sír????
- Még fel sem értünk a szülıszobába, és én már a liftben
megszültem a gyerekemet.
- Ne aggódjon!!! Egy hölgy két éve a parkolóban szülte meg a
gyermekét.
- Igen, az is én voltam...



A rövidlátó tanárnı már nagyon ideges:
- Te ott hátul! Mikor volt a honfoglalás?
- Tudja a fene!
- Mikor volt a tatárjárás?
- Mit tudom én!
- Ezt a múlt órán vettük. Hol voltál te akkor?
- A kocsmában a haverokkal.
- Mit képzelsz ki vagy te?
- Én vagyok a vízvezeték szerelı, és a radiátort javítom!


Egy külföldi társaságban az anyuka a kislányát produkáltatja a zongoránál.
Az egyik vendég keservesen sírni kezd.
Az anyuka odamegy hozzá:
- Uram, ön sír, amikor a kislányom a Magyar rapszódiát játssza?
Ezek szerint ön magyar?
- Nem, asszonyom. Én zenész vagyok.



A radiológus magához hívatja a beteget:
- Van egy jó és egy rossz hírem, melyiket mondjam először?
- A rosszat doktor úr!
- Rendben. A röntgenfelvételén egy nagy kiterjedésű, rosszindulatú
tumor látszik!
- Hát ez szörnyű, és mi a jó hír?
- Számítógéppel el tudom tüntetni.



Hallom, találtál melót - mondja az egyik munkanélküli a
másiknak.
- Ja, ellenôr lettem.
- És mit ellenôrzöl?
- A kukákat, hogy van-e bennük valami ehetô.
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Rejtvény!!!

Az itt felsorolt szavakat vízszintesen,
függılegesen és átlósan lehet megkeresni az ábrában.
A megmaradt szavakból az alábbi szentírási gondolat
befejezése állítható össze:

„Tartsunk ki............................................…………….”

AKARATLAN,
ATLANTISZ,
BALATON,
BANÁN,

BÉCS,

CSENDÉLET,
CSENGE,

EKE,

ERRE,
HAMISÍTATLAN,
HÁROM,

HÁZ,

IGAZSÁGOSAN,
KEHELY,
LOVASTANYA,
SAKKFIGURA,
TAPOGATÓZVA,
ÚTI, ZAB, ZIRC,
VELENCE

A rejtvényre adott megfejtéseiket március 24-ig várjuk. Leadhatók a
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy
Interneten.
Elızı rejtvényünkre több helyes megfejtés is érkezett!

Benbe Sándorné, Márki Istvánné, Papp Istvánné
A februári rejtvényünk helyes megfejtése:

„Mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha!”
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