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Isten csak hitet adhat… 
 
 

Isten csak hitet adhat; te viszont 
tanúskodhatsz. 

Isten csak reményt adhat; te viszont 
testvéredbe bizalmat önthetsz. 

Isten csak szeretetet adhat; te viszont 
megtaníthatod a másikat szeretni. 

Isten csak erıt adhat; te viszont támasza 
lehetsz annak, aki bizonytalan. 

Isten csak az út; te viszont megmutathatod 
másoknak. 

Isten csak a fény; te viszont mindenki szemében 
felvillanthatod. 

Isten csak az élet; te viszont felkeltheted 
másokban az élni akarást. 

Isten csak azt tudja cselekedni, ami 
lehetetlennek tőnik; te viszont megteheted a 

lehetségest. 
Isten elegendı önmagának; de rád is számít. 
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Szentek és 
ünnepeink 

 

 
 
 
 

1. Kedd  Szent Áron 
2. Szerda  Sarlós Boldogasszony 
3. Csütörtök  Szent Tamás apostol 
4. Péntek  Port. Szent Erzsébet 
5. Szombat Somogyi István Zacca Szent Antal 
6. Vasárnap 9h: Bata Csaba, Bata András, Tóth 

Julianna 
este: Pintér Imre, Benák Hermina 

Évközi 14. vasárnap 
Goretti Szent Mária 

7. Hétfı  Szent Jácint 
8. Kedd  Szent Kilián 
9. Szerda Fazekas József, Lovászi István, Kéri 

Julianna 
Szent Ágoston 

10. Csütörtök Gárdián György és Ótott-Kovács 
Rozália 

Svéd Szent Erik 

11. Péntek  Szent Benedek Európa 
védıszentje 

12. Szombat Csáki László, Hódi Szilveszter és a 
Hódi család elhunyt tagjai 

Gualberti Szent János 

13. Vasárnap 9h: Bakos József 
este: Id. Daka Imre, Haska Ilona, 
Ifj. Daka Imre 

Évközi 15. vasárnap 
Szent Henrik 

14. Hétfı  Lellisi Szent Kamil 
15. Kedd  Szent Bonaventura 
16. Szerda  Kármel-hegyi 

Boldogasszony 
17. Csütörtök Tóth Ferenc Szt.András és Benedek 

zoborhegyi remeték 
18. Péntek Szalma Istvánné Szekeres Piroska Szent Hedvig 
19. Szombat Lenkó László, Lenkó Gizella, Lenkó 

Sándor 
Ifj. Szent Makrina 

20. Vasárnap 9h: Csúcs István 
este: Ábrahám Antal 

Évközi 16. vasárnap 
Szent Apollinaris 

21. Hétfı  Brindisi Sazent Lırinc 
22. Kedd  Szent Mária Magdolna 
23. Szerda  Szent Brigitta 
24. Csütörtök  Árpádházi Szent Kinga 
25. Péntek  Szent Jakab apostol 
26. Szombat  Szent Joakim és Anna 
27. Vasárnap 9h: Ördögh Jenı és Ábrahám 

Furus Mária 
este: 

Évközi 17. vasárnap 
Szent Szarbellius 

28. Hétfı  Szent I.Ince pápa 
29. Kedd  Szent Márta 
30. Szerda  Aranyszavú Szent Péter 
31. Csütörtök  Loyolai Szent Ignác 

Miseszándékok 
Július (az esti szentmisék idıpontja 18 h) 

 



Csodatévı  2008. július 
 

� 
              3               

A TENGER 
 

Nem mindig a sikerekben gazdag élet a legvonzóbb. 
De nem lehet az a gıgös ember élete sem, aki 
szenvedélyesen vagy haraggal támad az elébe meredı 
akadályoknak anélkül, hogy azokat képes lenne valóban 
legyızni… Ám az Isten elıtti alázatos, csöndes élet, melyet 
az ı szent kegyelme ragyog be és tesz csillogón hívogatóvá 
mások elıtt, ez az élet mindig eredményes és vonzó… 

 
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet 

nem féltékeny, nem kérkedik, nem gıgösködik, nem 
tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a 
rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt 
örül az igazsággal. Mindent eltőr, mindent elhisz, mindent 
remél, mindent elvisel” (1Kor13,4-7) 

 
Láttam, Uram, a sötét, haragos tengert, amint a parti 

sziklákat korbácsolta. 
A hullámok már messzirıl lódultak elıre, büszkén 

tornyosodva, egymást tiporva, egymást megelızve rohantak, hogy elsıkként csapjanak le a 
kövekre, majd érintetlenül hagyva a sziklát, fehér habot tajtékozva, visszarohantak, hogy újult 
erıvel lendüljenek támadásba… 

Máskor csöndesen, megbékélten láttam a tengert. 
A messzi horizont felıl jöttek a fodrok simán, elfeküdve, hogy senki figyelmét fel ne hívják. 

Egymásba karoltak szelíden, hangtalanul csúsztak és terültek el a homok hosszában, hogy 
habcsipkés ujjaikkal érintsék a partot. 

A nap aranyos sugárral simogatta ıket, hogy köszönı hálával visszatükrözhessék, 
szerteosztogassák csillagokra foszló fényét. 

Add, Uram, a segítséged, hogy soha se adjak oktalanul osztott ütéseket, amelyek fárasztók, - 
és megsebzik talán az ellenfelet, de soha meg nem gyızik. 

Óvj meg a látványos, hangos haragkitöréstıl, amely a figyelmet felhívja talán, de fölösleges 
és gyöngít. 

Óvj attól is, hogy kemény gıggel akarjam fölülmúlni minden társamat, könyörtelenül 
eltaposva azokat, akik elıttem járnak az úton. 

Arcomról töröld le mindörökre a gyızelmes viharok sötét fátyolát. 
Add, Uram, hogy miképpen a tenger lassan befödi az egész homokpartot, én is csöndben 

telítsem, gazdagítsam minden napomat. 
Tégy alázatossá, mint ahogy a tenger is alázatos, amikor észrevétlen közelít a parthoz. 
Adj erıt, hogy bevárjam mindig késlekedı testvéreimet, hogy léptemet az ı lépéseikhez 

szabjam, hogy együtt, egymás mellett járjunk mindig. 
Add nekem a hullámok gyıztes kitartását, hogy minden visszaléptem is egy újabb 

elırehaladás kezdetévé váljon. 
Add arcomnak a tiszta vizek átlátszó, ragyogó fényét; lelkemnek a habok fehérségét. 
Tedd világossá az életem, miképpen napodnak sugarait énekelteted és hirdeted a vizek sima 

tükrén. 
De legfıképpen add, ó, Uram, hogy Fényességedet kapzsi önzéssel ne tartsam vissza 

önmagam számára, hanem mindaz, aki közelembe eljut, úgy térjen majd vissza otthonába, hogy a 
lelke a Te örök kegyelmi fürdıdet megkívánja… 

 
(Szerkesztette: Ábrahám Judit) (Részletek Michel Quoist: Itt vagyok, Uram! címő könyvébıl) 
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Egyházközségi hírek: 

 

Plébániai kormányzónkat, Liszkai Tamást, a 
következı telefonszámokon lehet elérni: 

06-30-289-5397, 273-260. 

Miserend: kedd-szombat: 18.00 
 vasárnap: 9.00 és 18.00 
 

A plébánia ügyfélfogadási rendje: 
Keddtıl — péntekig:  900 – 1200 –ig. 

 
A Szent Antal program hét (június 7-15 között) 

sikeresen véget ért. Nagy szeretettel köszönjük 
egyházközségünk minden tagjának, hogy önzetlen munkájukkal 
segítették a programok megvalósulását. 
 

Július 8-án, kedden, 11-én, pénteken, valamint 22. és 25. 
között az irodai félfogadás szünetel. Sürgıs esetben kérjük, a 
plébánia mobiltelefonszámát hívják!  
 
Július 27-én, Szent Anna és Szent Joachim ünnepét követı 
vasárnap, a délelıtt 9 órakor kezdıdı szentmise keretében 
tartjuk az idısek miséjét.  
 
E szentmisében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét is azoknak, 
akiknek az élete betegség vagy öregség miatt veszélybe került 
vagy egészségi állapotukban olyan romlás állt be, amivel tartósan 
kénytelenek együtt élni.  
 
A szentséget felvenni csak elızetes jelentkezés után lehet, ezért 
kérjük, jelezzék ezt számunkra személyesen irodai idıben, vagy 
telefonon, ill. iratkozzanak fel a sekrestyében.  
 

Megköszönjük elıre is azok támogatását, akik 
gépjármőveikkel, vagy bármi más módon segítik a tanyai öregek és 
idısek eljutását erre a rendkívüli szentmisére. 
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lgondolkodtató!!!    
 
 

 

 

 

Két kis magzat beszélget egy anya méhében:  

- Te hiszel a születés utáni életben?  

- Természetesen. A születés után valaminek következnie kell. Talán itt 

is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik.  

- Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is, 

hogyan nézne ki?  

- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. 

Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a szájunkkal eszünk.  

- Hát ez ostobaság! Járni nem lehet. És szájjal enni - ez meg végképp 

nevetséges! Hiszen mi a köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok 

én neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór 

már most túlságosan rövid.  

- De, de, valami biztosan lesz. Csak valószínőleg minden egy kicsit 

másképpen, mint amihez itt hozzászoktunk.  

- De hát onnan még soha senki nem tért vissza. A születéssel az élet 

egyszerően véget ér. Különben is, az élet nem más, mint örökös zsúfoltság a 

sötétben.  

- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de 

mindenesetre meglátjuk a mamát, és ı majd gondoskodik rólunk.  
- A mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted ı mégis hol van?  

- Hát mindenütt körülöttünk! Benne és neki köszönhetıen élünk.  

Nélküle egyáltalán nem lennénk.  

- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mamát nem láttam, tehát 

nyilvánvaló, hogy nincs is.  

- No, de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt 

is érezzük, ahogy simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én tényleg azt 

hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk!  

E 
A két magzat 

Börcsök Eszter rovata 
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KÉRDEZZ-FELELEK 

A SZEKTÁKRÓL 
 

A New Age 

„Új korszak”? „Új világvallás”? „Vízöntı-kor”? „Posztmodern világnézet”? 

 

Mir ıl van szó? 

Lépten-nyomon halljuk, olvassuk, látjuk napjainkban: Meditálj… ébredj rá rejtett 

képességeidre… tudatalattidnak hatalma van… változtasd meg tudatállapotodat… képzeleted 

hatalma… átváltozások... mindegy, miben hiszel… higgyél a hitben... benned isten van… te isten 

vagy... ısi bölcsességek… asztrológia... megvilágosodási tréningek... varázserıt fedezel fel 

magadban... lélekvándorlás… spirituális utak... ismerd meg jövıdet… földönkívüli kapcsolatok... 

leszálló szellemi mesterek... kapcsolat elhunytak szellemeivel… hívd belsı tanácsadóidat... 

BÁRMI LEHETSÉGES... tér-idı-utazások… aurák és csakrák... tudatkivetítések... Föld-anya… 

Vízöntı-jegy… holisztika... meggyógyítjuk a Föld-bolygót... Bioenergia… kozmikus energia… 

kristályerık… földsugárzások… pszichotronika… kineziológia… mikrokozmosz-

makrokozmosz… mi teremtjük a körülményeket… Guruk… ezoterika… stb. 

Ezek és hasonló dolgok fokozódó mértékő terjesztése utal mindennapjainkban az új és 

összetett világnézeti mozgalomra, mely Új Korszaknak (New Age) nevezte el magát. Nem szekta 

ez, hanem egy átfogó és minden területet áthatni szándékozó szellemiség, amely számos szektára 

kihat. 

1. Vallások áruháza 

Nézd csak, micsoda választék a polcokon… Ami csak megtetszik, a kosaradba teheted: 

Ha az „ısi” vonz: primitív pogány elemeket. 

Pl. animizmus: „kınek, fának, kutyának lelke van”; 

sámánizus: szellemek segítségül hívása transzállapotban („megváltozott tudatállapot”), ısi 

spiritizmus: 

népi babonák felújítása. 

Ha kedveled az egzotikusat: a keleti vallások hitvilágát és meditációs módszereit. 

Pl. a lélekvándorlás (reinkarnáció) tana, 

a tudat kiüresítése, 
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önhipnotikus technikák (jóga), 

a személytelen világszellem mint isten, 

lelkek élete távoli bolygókon, 

nıi istenségek, 

a mindenség az isten (panteizmus), 

a guruizmus (alávetettség egy önkényes szellemi vezetınek). 

Ha titkos tudás izgat: az ókori gnószticizmus nézeteit. 

Gnózis = zárt csoportoknak szóló titkos tudás megszerzése a megvilágosodás érdekében. - 

Befelé vezetı úton („ezoterika”) találja meg az ember „igazi önvalóját”, istenségét. Ez volt a 

lényege e keresztény ellenes keverékvallásnak az I-III. században. Felhasználták a bibliai 

fogalmakat, más értelmezést adva nekik; beszéltek Krisztusról, de megváltásáról nem, mert a 

megváltást a pszichotechnikától, ill. az emberben lakó isteni erıtıl várták. 

Ha félelmetes erıkre vágysz: az okkultizmust, máglyát. 

Okkultizmus = titkos tudás a világról és emberrıl, titkos erık-, elhunytak- és szellemek 

ismerete; pl. spiritizmus (szellemidézés), asztrológia, szellemi szintek, Kundalini, jóslások, 

piramis-miszticizmus, sátánizmus, stb. 

Mágia = az okkultizmus gyakorlata; a titkos tudás, szellemek, erık felhasználása a mások és 

a világ feletti jogtalan uralom érdekében, különféle technikák segítségével. Pl. inga, varázsvesszı, 

varázskör, szimbólumok, mantrák, viaszöntés, ólomöntés, képvarázs, átkok, boszorkányság, 

hipnózis, önhipnózis, médiumi transz, tudatkivetítések, tudatátvitel, stb. 

A gnózis és az okkultizmus a középkori Európa, majd a humanizmus titkos iskoláin keresztül 

a következı mozgalmak által jutott el napjainkba a New Age-vallásig: albiak, katharok, 

bogumilek, rózsakeresztesek, alkimisták, szabadkımővesek, teozófia, antropozófia (Rudolf 

Steiner). A New Age-mozgalom legfıbb tervezıje a teozófus Alice Ann Bailey asszony, aki 

spiritiszta médiumként vette át egy szellemtıl az erre vonatkozó utasításokat, köztük azt, hogy a 

mozgalmat 1975-tıl kell nyilvánosan terjeszteni. 

Észrevetted-e, hogy e gazdag választékból kimaradt a keresztény hit? Hiszen éppen ez a cél: 

ne legyen többé egyetlen igazság, azt tehessek, amit akarok, én legyek az isten. 

E hagyományok egyes elemeit összekeverik a New Age mőhelyében, s így jön létre a 

modern szinkretista valláspótlék. 

2. A New Age szerint: 

1. Isten személytelen erı, illetve ı a Mindenség, maga a kozmosz. 

2. A teremtés helyett: a világ és az ember az Egynek az emanációja, kiáramlása. Tehát: 

„minden egy, minden jó, és minden isteni”. A bőn és a rossz valójában nem létezik. 
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3. Az asztrológiai törvényszerőségek meghatározzák az embert és a történelmét. 

4. A „karma”, az elızı életek és tettek következményei végzetszerően befolyásolják az 

ember jelen sorsát. A halál utáni élet csak a lelket érinti, amely rein-karnációkban (lélekvándorlás) 

él tovább. 

5. Jézus Krisztus egyike megvilágosodott embereknek, guruknak, ı a vallásalapítók sorának 

egyik reinkarnálódott tagja. İt a gnósztikusok, teozófusok nyomán valamiféle „Napszellemnek” 

tartják, aki hamarosan újra leszületik, mások szerint pedig már leszületett („Lord Maitraya”). 

6. „Szeretet”: kozmikus elv, energia; a rezgések bizonyos formája, mely minden ellentétet 

egyesít. Alapja: nincs abszolút elv, abszolút igazság. 

7. „Önmegvalósítás”. „Az egoizmus mővészete”. 

3. A keresztény hit szerint: 

1. Isten megszólítható, gondviselı, megváltó, cselekvı, szerethetı és végtelenül szeretı 

személy, ahogyan a Szentírásból megismerjük. A Biblia szerint „İ élı Isten”. Nem esik egybe a 

világgal (panteizmus), nem egyenlı az egésszel, az összességgel. A dolgok és az emberek nem 

részei Istennek. A Teremtı nem lehet kisebb, mint a teremtménye, tehát személynek kell lennie. 

2. Isten a semmibıl teremtette a szellemi és anyagi létezıket, a kozmoszt, amely nem az ı 

kiáradása, nem az ı részeként sugárzódott ki (vö.: 1 Móz 8,21; Zsid 10-11). Isten mindvégig más, 

mint amit teremtett, más, mint az anyagvilág. Van a világban személyes rossz is: a bukott 

angyalok, vagyis a sátán, a bőnnek az ura. Önmagunkban is felismerjük a rosszat, mert „hiszen 

nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok” (Róm 7,19). A bőn szomorú 

valóság, amit az embernek nem letagadnia kell, hanem szembefordulni Vele, és a Megváltó 

irgalma elé vinni a bőnbánatban. Tudjuk, kinek hiszünk, annak, „ki elveszi a világ bőneit”. 

3. Az asztrológia nem „ısi tudomány”, hanem ısi babona és hitetés - vallják a csillagászok. 

Az égitesteknek nincs sorsalakító hatásuk. Még az ikrek életútja is élesen eltérhet egymásétól. Ezt 

a veszélyes babonát Isten szava bőnnek és emberhez méltatlan dolognak tartja: Mtörv. 18,9-13; Iz. 

47,12-14). Az ember szabadakaratú, tudatos teremtmény, aki nem az égitestek hatásainak bábja. 

4. Az ember számára nincs vak végzet, és Jézus Krisztus megváltó gyızelmében részesedve 

maga is megtapasztalhatja, mit jelent: „most azonban felszabadultatok a bőn alól” (Róm 6,22). „Az 

ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, s azután az ítéletben legyen része” 

(Zsid 9,27). A kinyilatkoztatásban nincs szó lélekvándorlásról, vagyis reinkarnációról, hanem: aki 

jót tettek, feltámadnak az örök boldogságra, akik gonoszat tettek, feltámadnak az örök kárhozatra 

(Mt 25,31-46). 

5. Jézus Krisztus a második isteni személy, valóságos Isten és valóságos ember, a mi 

Megváltónk, akit az Atya elküldött, hogy értünk áldozattá legyen, hogy „aki benne hisz, el ne 
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vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn. 3,16). Úgy jön el újra az utolsó ítéletre, ahogy apostolai 

felemelkedni látták feltámadása után (Apcsel 1,11; Lk 21,27), tehát nem születik meg többé. „És 

minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentıl való…” (1Jn 4,3). 

6. Szeretetet: személyek birtokolják, a személytelen, anyagi dolgokban nincs; „az  Isten 

szeretet”; „az Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy 

általa éljünk” (1Jn 4,16; 4,9). Nem valami energia-féle, hanem mások szolgálata, alázat, hőség, 

áldozatosság („ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, nem hoz termést” /Jn 12,24/). 

7. Önfeláldozás. „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen 

engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja”. 

(Mt 16,24-25). 

4. Kik forgalmazzák az árut? Ki van a pult mögött? 

Az Esalen Intézet Kaliforniában, Findhorn Intézet Skóciában, Vishva Hindu Prishad 

Szervezet, Humanisztikus és Transzperszonális Egyesülés, Új Akropolisz Egyesület, Emberi 

Képesség Mozgalom, Brahma Kumaris World Spirituality, Lord Majtreya prófétái, Gaia Hipotézis, 

Arkánum Szellemi Iskola, İshagyomány Iskolája, Édesvíz Kft. könyvei, Transzcendentális 

Meditáció, Szcientológia Egyháza (dianetika), jóga-körök, keleti guruk (Sai Baba, Szvámi Puma, 

Muktanda), Krisna-tudatúak, Sri Chinmoy, Co-Coun-seling, Darnel-tréning, Silva-féle agykontroll, 

„agytréner”-gépek, asztrológia, Daniken és az ufohit, szellem gyógyászat és az „extraszenszek”, 

reiki, mahikari, „fényadók”, „Re-birthing”, transzrelaxáció, bioenergetika, ingázás, Joseph Murphy 

a „tudatalattival”, „pszichotronika”, regressziós hipnózis, pszichokinézis, reform-életmód, 

„enneagramm”, a „Sant Mat”, új sámánizmus, új boszorkányság, tőzönjárás, keleti küzdısportok, 

Tarot-kártya, tenyérjóslás, spiritizmus („channeling”), Új Elixír magazin, a „Túlvilág” c. újság, a 

Szív TV több mősora, a Szegedi Városi TV „Negyedik dimenzió” c. mősora, az X-akták szerzıi, a 

Vízöntı-adás, az Amanda Music és ezoterikus kazetták, stb. 

5. Mit fizetsz a pénztárnál? 

A babonák kedvéért otthagyod józan belátásodat. 

A rendkívüli erıkért lelki egyensúlyodat. 

„Isteni” mivoltodért a téged szeretı egyetlen Istent. 

6. Miért nem fogadhatja el egy keresztény a New Age kínálatát? 

1. Mert ez nem a biblia hite, ez nem a kereszténység hite. A biblia világosan megtiltja a 

mágiát, az okkultizmust, a spiritizmust és az asztrológiát. (Vö.: Mtörv 18,9-13; Mtörv 32,17-18; Iz 

8,19-20.) 
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2. Mert a különbözı vallások összekeverése nem Istentıl ered, csak gyarló emberi 

erıfeszítés. 

3. Mert a New Age magabiztos célkitőzése a világbéke, a világegység, s a „vi1ág 

meggyógyításának” elérésére önerıbıl - csak megvalósíthatatlan utópia. Ígéreteihez ugyanazokat a 

keleti vallási eszközöket használja, amelyek Keleten sem tudták felszámolni a nyomort és a 

széthúzást, vagy ugyanazokat a mágikus eszközöket, mint amiket Hitler is felhasznált, miközben ı 

is földi paradicsomot ígért követıinek… 

4. Mert „hite” szerint a bőn és a rossz csupán ugyanannak a dolognak egy másik nézete, 

alternatívája, csupán a megvilágosodásnak a hiánya; „a rossz csak másfajta alkalmazás”. Ezzel 

alapot ad az erkölcsi szubjektivizmusnak és szabadosságnak. 

5. Mert leleplezi saját magát, amikor pl. Lucifert olyan „Fényhordozó”-nak tartja, aki az 

embernek a kozmikus tudást adja. Vallási vezetıik egyike, David Spengler írja Findhornban: 

„Lucifer mőködik mindnyájunkban, hogy bennünket tökéletességre vezessen. Mindannak, aki be 

akar menni az új korszakba, az emberi tökéletesség korszakába, egy ponton el kell jutnia odáig, 

hogy átadja magát Lucifernek - ezt luciferi beavatásnak nevezem”. 

6. Mert a megváltás náluk mindig önmegváltás (mint a gnósztcizmusban és a keleti 

vallásokban). Megváltás – „saját erıbıl”; ez a lelki „csináld magad”-mozgalom. Az ember nem 

tudja kihúzni magát saját kezénél fogva a bőn mocsarából. 

7. A hit helyett pozitivizmusra (a kézzelfoghatóhoz való ragaszkodásra) nevel; gondolat-

mágia és önhipnózis. „Elég a saját nagyságom tudata.” A New Age szüntelen ismétli az ısbőn 

lépését: „olyanok lesztek, mint az isten” (Ter 3,5) 

8. Mert imádság helyett meditálásra, passzív önmagában való elmerülésre, gyakran extázisra 

hívja az embert, melyben az ember megnyitja magát ismeretlen, sötét szellemi erık felé. A 

meditáció, mint mágikus energiák szerzésének módszere kerül elıtérbe. 

9. Mert kiderült, hogy az ismeretlen erıkkel való babrálgatás nem veszélytelen játék: számos 

megbetegedés történik a New Age lelki technikáinak hatására. Sok „bioenergiával kezelt” egyént, 

s az álmisztika (meditációk, jóga) erıfeszítései által megbillent lelki egyensúlyú beteget kezelnek 

napjainkban kórházakban és pszichiátriai osztályokon. 

10. Mert a New Age divatja által lehetıvé válik az Isten nélküli „vallás”, illetve az erkölcsi 

követelmények nélküli „vallás”. Elegendı, ha „feltöltıdöm az ERİvel”. Elegendı, ha 

megvalósítom magam („Tégy, amit akarsz!” - mondja az antropozófus M. Ende és a sátánista A. 

Cromey egybehangzóan)… Jézus világosan megmondta: „Álkrisztusok és álpróféták lépnek fel, 

hogy ha lehet, még a választottakat is félrevezessék” (Mk 13,22). 

 
(Kiadja a Logosz Munkacsoport egyházi jóváhagyással.) 

(Összeállította: Ábrahám Judit) 
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„Nyári receptek II.” 
 

Barackos szelet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészítés: 
A tojások sárgáját a cukor harmadával 

és a vaníliás cukorral keverd habosra. A 
fehérjéket a maradék cukorral verd habbá, 
majd add hozzá a sárgáját, szitáld bele a 
lisztet, s keverd simára. A masszát kend vékonyan sütıpapírra és 160 oC-on süsd meg a 
tésztalapot. A pudingporból, a cukorból és a tejbıl készíts pudingot, vágd bele a barackot, majd ezt 
öntsd a kihőlt tésztára. Tedd hőtıbe, hogy a krém megdermedjen. A tejbıl és a habporból készíts 
habot, azt tedd a krém tetejére, végül díszítsd barackszeletekkel. 

 

Barackkal töltött csirkemell 
tejszínes burgonyával 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elkészítés: 

A mellfiléket éles késsel szúrjuk fel, sózzuk, borsozzuk, és töltsük meg a meghámozott, 
kimagozott barackokkal. A végeit fogvájóval tőzzük össze, kenjük be mustárral. Amikor elkészült, 
a forró olajban közepes tőzön minden oldalukat süssük pirosra. A visszamaradt pecsenyeszaftban 
futtassuk meg a félbevágott krumplikat, öntsük hozzá a tejszínt, szórjuk meg sóval, borssal, 
petrezselyemmel, és közepes tőzön addig pároljuk, míg a szaftja kicsit besőrősödik. Tálaláskor a 
tejszínes burgonyát halmozzuk tányérra, és fektessük mellé a félbevágott barackos csirkemellet. 

 (Összeállította: Szőcs Judit) 

Juci ünnepi receptjei 

Hozzávalók:  
a tésztához 

� 3 tojás 
� 9 dkg kristálycukor 
� 9 dkg finomliszt 
� 1 dkg vaníliás cukor 

a krémhez: 
� 4 evıkanál kristálycukor 
� 1 csomag vaníliás pudingpor 
� 5 dl tej 
� 15 dkg barackbefıtt 

a díszítéshez: 
� 1 csomag tejszínhabpor 
� 1,5 dl tej 
� 6 dkg barackbefıtt 

Hozzávalók:  
� 4 csirkemellfilé 
� 4 ıszibarack1 evıkanál mustár 
� 0,7 dl olaj 
� 60 dkg héjában fıtt, tisztított apró 

burgonya 
� 2 dl tejszín 
� fél csokor petrezselyem 
� só, ırölt bors 

Jó étvágyat kívánok! 
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Július 5. ATHOSZATHOSZATHOSZATHOSZ----HEGYI SZENT ATANÁZ HEGYI SZENT ATANÁZ HEGYI SZENT ATANÁZ HEGYI SZENT ATANÁZ 
szerzetesszerzetesszerzetesszerzetes    

 

Trapezusz, 925/930. +Athosz-hegy, 1002 körül. 

Athosz szent hegyének ezredéves ünnepsége 1963-ban távoli körök érdeklıdését is 

újból ráirányította a keleti szerzetességnek erre az ısrégi központjára. Egyúttal nagy 

alapítóját, Szent Atanázt is újból kiemelték a feledésbıl, amelyben – legalábbis a római 

egyházban – teljesen elmerült. 

A Fekete-tenger melletti Trapezuszban született a 10. század elsı felében, tehetıs és 

tekintélyes szülık gyermekeként, s a keresztségben az Abraamius nevet kapta. Korán 

elvesztette szüleit, és anyjának egy rokona fogadta örökbe. Abraamius alapos nevelést és jó 

kiképzést kapott a világi tudományokban is. Szerencsés választással még fiatal éveiben a 

császári városba, Bizáncba (Konstantinápoly) került. Nagyon tehetséges tanítókra bízták, 

ık azután az élénk és rendkívül tanulékony fiút derék ifjú tudóssá képezték. Alighogy 

felnıtt, maga is tanszékhez jutott és igen keresett tanítóvá lett. Nyitva állt elıtte a sikeresen 

felfelé ívelı tudós pálya. Az aszketikus életre való hajlandósága azonban erısebb volt 

mindenféle világi becsvágynál, és gazdag rokonai, akiknek házában otthonra talált, 

megrökönyödve vették észre, mint merül bele titokban a szigorú aszkézisbe. 

Amikor Abraamius egy utazása során megpillantotta a sőrő erdıvel benıtt Athoszt, 

mélységes vágyódás fogta el, hogy ott, a vadonban telepedjen meg. Anélkül, hogy 

tudatosult volna benne, elıször találkozott élethivatásával. Hazatérése után Bizáncban 

megismerte a híres Maleinasz Mihályt, Bithünia egy akkoriban virágzó kolostorának, 

Küminasznak igumenjét, és felfedte neki régi, most újból fellobbant vágyát, hogy szerzetes 

legyen. Éppen ilyen jelentıs volt késıbbi fejlıdésére, hogy megismerkedett egy 

hadvezérrel, a késıbbi bizánci császárral, Niképhorosz Phokasszal, Maleinasz Mihály 

unokaöccsével. Alig hagyta el Maleinasz Mihály Bizáncot, hogy visszatérjen kolostorába, 

Abraamius is – köd elıtte, köd utána – elmenekült onnan. Küminaszba ment, s 

beöltözésekor egykori tanítójának, Atanáznak nevét kapta. Így kezdte el régóta vágyott 

szerzeteséletét egész akkori szigorúságában. Elıször persze meg kellett tanulnia az 

alapelveket: az imádságot, hallgatást, alázatosságot és engedelmességet. Küminaszban az 

élet olyan volt, mint a remetéké; a kolostori iskola is csak a remeteéletre való elıkészítést 

szolgálta. Szabad idejét Atanáz könyvek másolásával töltötte. 

A begyakorlás négy éve után elöljárói „a csendesség nagy harci állapotába” 

bocsátották, vagyis ezentúl a lavrától bizonyos távolságban remeteként élhetett egy parányi 

Kalendárium 
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cellában kenyéren és vízen, kemény lemondásban; de továbbra is engedelmességre volt 

kötelezve elöljárója iránt. 

Nem tartott sokáig ez az állapot; Atanázt is elérte a zavartalan istenkeresés sok nagy 

kedvelıjének sorsa: ismertté és híressé vált. Elöljárója nemcsak testvéreket, hanem 

mindenhonnan származó magas állású látogatókat is küldött hozzá, hogy az üdvösség 

szavát hallják tıle. Niképhorosz Phokasz is, aki Atanáznak egész életében rendkívüli 

tisztelıje maradt, azok között volt, akik felkeresték csendes remetelakában. Akkor vallotta 

meg elıször Atanáznak Niképhorosz azt a szándékát, hogy lemond a világról és szerzetes 

lesz, mihelyt meg tud szabadulni a császári szolgálattól. A kolostorban az a hír kelt 

szárnyra, hogy Meleinasz Mihály Atanázt szeretné utódjának a lavra vezetésében. 

Atanáz másodszor is elmenekült, ezúttal az Athoszra, hiszen már régóta az volt 

titkos vágya, hogy a magányban kizárólag Isten számára legyen csak jelen. Ám épp itt 

ragadta meg Isten karja a mit sem sejtı Atanázt. 

Már akkoriban is voltak a szent hegyen szerzetesek, de csupán szervezetlen 

remeteséget alkottak, s pontosan ez a nyers egyszerőség felelt meg „a szökevény” 

eszményének. Ott éltek, ahol szegényes cellájukat felállították, regula nélkül, szétszórva a 

hegyen. Bizonyos fajta szerzetesi tanács a „protosszal” az élén gondoskodott a közös 

kérdések elengedhetetlen szabályozásáról. 

A szerzetesek egyikéhez, aki tudott egy kevéssé olvasni és írni, csatlakozott Atanáz 

álnéven, állítólagos hajótöröttként, s úgy alárendelte magát vezetésének, mintha kezdı és 

írástudatlan lett volna. De nem sokáig rejtızködhetett. Niképhorosz Phokasz, aki akkorra a 

kelet- római birodalom csapatainak legfıbb parancsnoka lett, nyomoztatott az eltőnt után; 

egy ideig eredménytelenül, mert Atanáz mindig értett a rejtızködéshez. Az analfabétának 

vélt azonban elárulta magát húsvét ünnepén az Írás egy olvasmányának szép elıadásával, 

de sikerült a protoszt rávenni, hogy ırizze meg titkát. Amikor azonban Niképhorosz 

testvére, Leo Phokasz a szkítákon aratott nagy gyızelme (958--959) után az Athoszra 

érkezett, hogy gyızelméért hálát adjon Istennek, felfedezte a keresettet; Atanáznak vissza 

kellett térnie cellájába. A folyamat megismétlıdött: megint áramlani kezdtek hozzá az 

emberek, s ı ismét csak kerülte a dicsıséget és a tiszteletet, és ezúttal az Athosz sőrő 

erdeibe menekült. Melanának, „Feketeföld”-nek hívták ezt a vidéket; a hagyomány pedig 

hozzácsatolja ehhez a névhez a fiatal vezeklı nagy és talán döntı kísértését: elfogta a 

letörtség, az a csaknem ellenállhatatlan kísértés, hogy ott hagyjon mindent, a belsı 

kedvetlenség, a megunás, a csaknem minden istenkeresı, különösen pedig a remeték nagy 

réme. Egy teljes évig tartott kínos vergıdése, mígnem azután Isten megszabadította tıle, s 

visszaadta hivatásának örömét és biztonságát. Ebben az évben saját magán tapasztalhatta 

meg Atanáz a remeteélet veszélyes voltát, ezzel pedig megnyílt a szeme a szerzetesség 

közösségi életének fontosságára. Lépésrıl lépésre kérlelhetetlenül érte ezután az Istentıl 
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elrendelt sors a még mindig vonakodót. Azzal kezdıdött, hogy Niképhorosz Phokasz, aki 

Szicíliában a szaracénok elleni döntı hadjárata elıtt állt, néhány Athosz-hegyi szerzetest, 

mindenekelıtt pedig Atanázt sürgısen magához kérette. A szükséges pénzzel is ellátva 

megbízta, hogy az Athoszon lavrát építsen templommal együtt; ı maga, Niképhorosz is 

oda szándékozott késıbb szerzetesként belépni. Atanáz még egyszer védekezett, mert – 

mint maga írja – „szabadon és egyedül akar élni”, menekül az emberek sokasága és a vele 

járó szétszórtság elıl; nem fogadta el sem a megbízatást, sem a pénzt, és visszatért 

cellájába, a szent hegyre. Nem sokkal késıbb – bár még mindig kényszeredetten – mégis 

meg kellett adnia magát Niképhorosz utána küldött követeinek. Ez volt életének döntı 

fordulata. 

A 962. év vége felé meg kellett kezdıdnie az Athoszon az elsı építı 

tevékenységnek. Elıször a „kathiszmát”, a remetelakot állíttatta fel Atanáz, nagy barátja, 

Niképhorosz számára egy kis oratóriummal együtt, majd hozzáfogott a Szőzanya 

tiszteletére emelendı kereszt alakú fıtemplom építéséhez. Az építkezés gyorsan haladt, és 

a munka megkezdésétıl számított négy hónap múlva a fele már elkészült; ekkor 963-ban 

érkezett a hír Bizáncból, hogy Niképhorosz a katonaköpenyt felcserélte a keletrómai 

császár bíborával. 

Atanáz számára ez nem jelentett mást, mint az Isten iránti hőség megszegését, 

hiszen Phokasz szerzetesi életet fogadott. Megszakította a templom építését, és elindult a 

császárváros felé, hogy a császári felség lelkére beszéljen. A császár megadóan és 

alázatosan hallgatta barátja gondolatait; megesküdött, hogy tervét egyszer végre fogja 

hajtani, és nagy fáradsággal sikerült Atanázt annyira megnyugtatnia, hogy az visszatért 

Athoszra, és folytatta mővét. Atanáz visszatérése után az építési munkálatok a szent 

hegyen folytonosan és igyekezettel haladtak, ilyképpen pedig az Athosz arculata és sorsa 

döntıen megváltozott. A nagy templom elkészült, és két kis oratóriumot illesztettek hozzá; 

a templom körül kialakultak a cellák, s a templom „mint valami szem tekintett rájuk 

minden irányba”. Következtek a malmok, konyhák, a refektórium, kórház, vendégotthon és 

fürdı a betegek számára. Fáradságos munkával kellett kiirtani az erdıket, s a fölszaggatott 

terepet elegyengetni. A vizet messzirıl, az Athosz magaslatáról vezették le. A munka 

láttára mindenfelıl áramlott az építkezıkhöz a segítség, és sokan közülük maguk is 

szerzetesek lettek. Atanáz szilárdan kézben tartotta a fiatal alapítást, s hozzáértı 

vezetésével gyorsan és szüntelenül nıtt a szerzetesek közössége; a hegyi lakók közül is 

sokan csatlakoztak hozzá. A császár terület- és pénzadományai, amelyek okmányai még 

ma is megvannak, s más pártfogók pénz- és természetbeli adományai biztosították külsı 

fennállásukat. E munka végtelen fáradságát azonban – így vall késıbb maga a szent – csak 

Isten ismeri, „aki mindent könnyőszerrel vezet a semmibıl a létbe”. 
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Amikor 969-ben Niképhorosz Phokasznak, aki a keletrómai birodalom császáraként 

is szerzetes módon élt, gyilkos kéz kioltotta életét, Atanáz Isten rendelésének látta, hogy 

szándéka megvalósulását – azt, hogy az Athoszon szerzetesi ruhát öltsön – 

„vértanúhalállal” pótolta. A trónon Phokaszt gyilkosa, Tzimiszkész János követte (969-- 

976). Ugyanabban az idıben az Athoszon régóta parázsló nyugtalanság lobbant fel. A szent 

hegy régi lakóinak, különösen a protosznak, szemében szálka volt Atanáz eljárása; a régi 

szerzetesi hagyományok lerombolását látták ugyanis benne. A szerzetesi élet két különbözı 

eszménye, a remeteség és a közösségi élet került szembe e vitában. 

„Miért tőritek el Atanázt?” – tüzelték egymást az új irányzatból való ellenfelek. 

„Költséges épületeket emelt, vízvezetéket és kikötıt épített; a világot hozta fel az Athoszra, 

és szétrombolja a régi erkölcsöket. Még kerteket és szılıket is telepít.” Az a kísérlet 

azonban, hogy az új császárt Atanáz ellen ingereljék, meghiúsult. Amikor Atanáz 

Konstantinápolyba utazott, hogy önmagát és mővét igazolja, Tzimiszkész császár 

nagyvonalúan támogatta az építkezés folytatását. 

Minden ellenségeskedés és fondorlat ellenére, amely itt-ott a késıbbi években is 

fellobbant, Atanáz hivatásának biztonságával haladt végig a számára kijelölt úton. A külsı 

építkezést hasonló célratöréssel és energiával követte a belsı. İ, aki szenvedélyesen 

szerette a zavartalan csendet, aki kezdetben nem akart mást, mint hogy a saját „lelkét 

megmentse”, és lehetıleg mások vezetésére bízta magát, az események folytán a közösségi 

szerzetesi élet úttörıje és élharcosa lett az Athoszon. 

Regulájában, amely nem sokkal a császári pártfogójának halála után keletkezett, 

teljesen a közösség áll a középpontban. Számára a közösség, amint ismételten mondja: 

„ekklészia”, s ennek belsı egysége, az alapító legfıbb kívánsága nem más, mint Krisztus 

testének egysége. Az igumen szerzetesének atyja és testvére. „Testedet és lelkedet és 

minden egyebet a szeretet egyenlıségében, szét kell osztanod valamennyi lelki gyermeked, 

testvéred és atyád között” – vési jövendı követıinek lelkébe. A testvéreknek mindenük 

közös: a házuk, az asztaluk, mindenekelıtt pedig az istenszolgálatuk. Tökéletes 

engedelmességgel és mély alázattal viseltetnek elöljárójuk iránt. A szeretet mindnyájuk 

egyesítı köteléke. A testvérek létszámát 120 személyben állapította meg. Közülük csak 

öten vonulhattak vissza idınként elöljárójuk engedélyével a környezı cellákba 

„hészükhaszta”- ként, hogy szemlélıdéssel és imádsággal foglalkozzanak. Ebben még 

egyszer felismerhetı Atanáz régi izzó szeretete a zavartalan csend iránt. Vallomása szerint 

azonban nagyon jól ismerte saját tapasztalatából a magány veszedelmeit, és „hosszú évek 

sok fáradságával felismerte, hogy leghelyesebb, ha közösen élnek a testvérek, hogy a 

koinobiumban egy szív, egy akarat, egy vágy és egy test legyen sok tagból összeillesztve; 

csak így valósul meg a testvéri közösség teljessége”. A közösség teljességét szolgálta a 

néhány remete is „lelki útbaigazításával, tanácsával és imádságával”. 
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Atanáz így békítette össze egymással termékeny feszültségben életének két pólusát. 

A szentnek három írása maradt ránk, amelyekben behatóan szabályozza kolostorának 

felépítését és lelkiségét. 

Hátralevı napjait teljesen életmővén való munkálkodásának szentelte. Tekintélye 

mindinkább nıtt. Mindenfelıl áramlottak az Istent keresık a szent helyre; érkeztek 

Rómából, Itáliából, Calabriából, Amalfiból, Ibériából, Arméniából. Mindegyikük tanácsra 

és segítségre lelt. Az utókor emlékében úgy élt tovább a szent, mint Krisztusnak mindenkor 

szeretetre méltó, vidám és mindenekfölött alázatos szolgája. 

Egyfajta önkéntes engesztelı halálnak látták tanítványai Atanáz hazatérését. A 

templom egyik bıvítésekor feltétlenül saját kezével akarta lezárni a kupolát. Hat más 

testvérrel együtt lezuhant, s a rázúduló omladék maga alá temette. Nem könnyő a 

hagyomány teljességébıl kihámoznunk a szent belsı útját. Végrendeletében azonban talán 

a hitvallás fényét vetítik szenvedéssel teli nekigyürkızésére a következık: „Fölötte nagy 

fájdalomban töltöttem életemnek minden napját, hiszen pontosan tudtam, hogy lelkem 

gyengeségében teljességgel képtelen volt mások vezetésére.” Hogy hitében, mély 

alázatosságában, és nagy szeretetében mégis engedelmesen magára vette az Isten által 

rárótt terhet, ezzel sok évszázadra megmutatta az utat az Athosz-hegyi szerzetesség 

számára, azt nagysága és szentsége idézte elı. 

 

 

Július 24.. SZENT KRISTÓFSZENT KRISTÓFSZENT KRISTÓFSZENT KRISTÓF    
 

+250 táján 

Kristóf azon szentek sorába tartozik, akiknek a létezését történetileg nem lehet 

egyértelmően igazolni, mégis oly nagy tiszteletnek örvend, hogy e téren igen sok 

történetileg bizonyíthatóan létezett szentnek fölötte áll. 

A hagyomány szerint Kristóf a 3. század derekán Szamóban (Lükia) adta életét 

Krisztusért. Az útonjárók patrónusáról, akinek képét ma is sok autós és motoros magával 

hordja, a Legenda Aurea szerzıje rajzolta a legszínesebb képet: 

Az óriás Kristófot az a vágy főtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak 

ajánlja fel. Elıször egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtıl, ott hagyta, és az 

ördög szolgálatába szegıdött. Csakhogy az ördög is félt a kereszt jelétıl -- így jutott el 

Kristóf végül Krisztushoz. 

Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal 

akar találkozni, keresztelkedjék meg és legyen a felebarátai szolgálatára. Kristóf 

megfogadta a tanácsot. 
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Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy félelemmel 

tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek 

szolgálatába, azaz ha a folyóhoz érkezik valaki és fél a víz sodrától, segítsen az átkelésben. 

Kristóf megfogadta a tanácsot. Készített magának egy kunyhót a folyó partján, abban élt, s 

egy nagy botra támaszkodva sorra átvitte a folyón az utasokat. 

Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén szólították volna. Egy szegényes külsejő 

gyermek állt kunyhója elıtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már 

csak azért is, mert a kicsi könnyő tehernek ígérkezett hatalmas vállai számára. Amint 

azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha ólmot cipelt volna. 

Csaknem a víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a 

túlsó partra. 

Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség misztériumát, és azt 

mondta: ,,Ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ. A Teremtıd volt az, akit 

áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb és akinek szolgálni 

akartál.'' 

És az isteni Gyermek jutalmul megajándékozta ıt a vértanúság koszorújával. 

Mert Kristóf ezután fáradhatatlanul térítette az embereket Szamóban. Jó szolgálatot 

tett neki a botja, amely a földbe szúrva menten kizöldült. Nemcsak azok a katonák tértek 

meg szavára és csodáira, akiket az elfogatására küldtek, hanem az a két szolgálólány is 

bátran vállalta a vértanúhalált, akiknek a börtönben el kellett volna ıt csábítani. 

Miután Kristófnak sem a máglya tüze, sem az izzó sisak nem ártott, kirendeltek 

négyszáz katonát, hogy nyilakkal célba vegyék, de a nyilak egy kivételével megálltak a 

levegıben. Az az egy a bíró szemébe repült. Végül lefejezték Kristófot, de még a vérében 

is erı volt: meggyógyult tıle a bíró szeme. 
 (Összeállította: Kiss Gábor) 

 

 

 

 

 

 

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 szeretettel várunk péntek szeretettel várunk péntek szeretettel várunk péntek 

esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) esténként 19 órától a plébániaudvaron (Felszabadulás u. 89.) 

található található található található Tabu Cafe -ba.ba.ba.ba. 
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Az óhuta i  p lébános  mintaAz óhuta i  p lébános  mintaAz óhuta i  p lébános  mintaAz óhuta i  p lébános  minta---- iskolája  iskolája  iskolája  iskolája      

(AnekdótaAnekdótaAnekdótaAnekdóta)    
 

Az óhutai plébánosra, Priviczerre panasz érkezett, miszerint a falubéli gyerekek télen 

malacot, nyáron libát õriznek, iskolának még a környékére sem kerülnek. A kerületi esperes 

hivatalból leírt ez ügyben Priviczernek, s egyben tudatta vele ellenõrzõ látogatása idõpontját is. 

 

A látogatót kellemes meglepetések érték Óhután: az iskola ragyogott a tisztaságtól, a 

gyerekek jeleskedtek az írás-olvasás tudományában, s egyáltalán jobbnál-jobb feleleteket adtak 

a katekizmusból. 

 

Az esperes megnyugodva indult vissza szekéren Óhutáról. Az erdõ szélén azonban 

szekere utolért egy csapat iskolás gyereket – valahogy ismerõsnek tüntek elõtte. Csak nem 

ezeket vizsgáztatta egy órával elõbb?! 

 

– Hová mentek, fiaim?  

– Hát haza.  

– Aztán hol laktok?  

– Csak Diósgyõrött.  

– És hol voltatok?  

– Óhután az iskolában, két garasért felelni az esperes úrnak!  

Sokba került aztán Priviczernek ez a statisztéria. 
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� 
Pistikét történelemórán felszólítja a tanár. 
- Pistike, mondd meg, mi volt Olaszország államformája a második 

világháború alatt! 
Pistike nézegeti a térképet, majd bizonytalanul megszólal: 
- Háááát... csizma? 
 

� 
- Pistike, mondj egy tagadó mondatot! 
- A Gyuri megette az uzsonnámat. 
- De hát hol van ebben a tagadás? 
- A Gyuri tagadja. 
 

� 
Székely bácsi stoppol az út szélén a tehenével. 
Éppen arra jön egy mercis pofa és megáll. 
- Merre, bácsi? 
- Csak ide az elsı faluba. 
- Üljön be, a tehenét pedig kösse hátra. 
A mercis elindul úgy 40 km/h sebességgel, hátrapillant a 

tehénre, mely csak bandukol a kocsi után. 
A mercis most már 120km/h-ás sebességgel halad. 
Hátrapillant, és megdöbbenve észleli, hogy a tehén kocog, míg a 

kocsi 120-al halad. 
Felidegeskedik erre a mercis és maximális gázzal vagy 200-al 

kezd repeszteni. Visszapillant és látja, hogy a tehén lógatja a 
nyelvét. Mondja is a székely bácsinak, hogy lóg a tehén nyelve! 

- Jaja, a tehenem mindig így jelez, amikor elızni akar! 
 

� 
A Dallasi repülıtéren már hosszú ideje felszállásra 

várakozott egy gép, mert rossz volt az idıjárás. A 
légikisasszony elkezdett az utasok között kólát és 
sósmogyorót felszolgálni. Egyszercsak a pilóta bejelentette, 
hogy megfordult a szélirány, ezért elkezdi a felszállást. A 
légikisasszony így adta tovább az utasoknak: 

- Kérem, kapcsolják be a biztonsági öveket, ragadják meg 
az italaikat, és tartsák jól a mogyoróikat, azonnal felszállunk. 

Viccek: 
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A rejtvényre adott megfejtéseiket július 30-ig várjuk. Leadhatók a 
sekrestyében, a „Csodatévı” szerkesztıinél, a „Csodatévı fillérek” perselybe vagy 
Interneten. 

Elızı rejtvényünkre, sajnos egyetlen helyes válasz sem érkezett! 

  

A júniusi rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Én vagyok a mennybıl alá szállt élı kenyér” 
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