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2016. Húsvét
Ne féljetek!

Habár Jézus idejében, a zsidó
hagyományok szerint nem adtak hitelt
egy asszony szavának, a feltámadott
Úr először asszonyoknak jelenik meg
és
feltámadásának
tanúságtevőivé
jelöli ki őket. Krisztus azokat választja ki
feltámadásának tanúinak, akiket akar.
Azokat jutalmazza meg jelenlétével, akik
őszintén hittek benne. Bárki, aki nyitott
arra, hogy higgyen Krisztusban és az Ő
feltámadásában, és elfogadja a hitet,
bárhol, bármikor méltó tanúja lehet a
hitnek.
Szent II. János Pál pápa hosszú és
gyümölcsöző főpapsága alatt oly sokszor
elismételte azokat a Szentírási szavakat,
hogy „Ne féljetek“, majd XVI. Benedek,
és Ferenc pápa is erre hív minket,
keresztényeket. Krisztus eljött, hogy
megerősítse ezeknek az asszonyoknak
a lelkét, akik mélyen gyászolták Őt
halálában. Az asszonyok gyászából és
szenvedéséből a legelső húsvét reggelét, a
mérhetetlen és leírhatatlan béke és öröm
reggelévé tette. A béke és boldogság
része a feltámadott Üdvözítő bőséges
ajándékainak. Ennél még sokkal több
örömben is részünk lehet; ha ezért a
kegyelemért folyamatosan könyörgünk,
megőrizzük azt az imádság által.

Mennyire igaza volt Jézusnak, amikor
korábban a farizeusoknak mondott
példabeszédében az állította, hogy ha nem
hittek Mózesnek és a prófétáknak, nem
fognak annak sem hinni, ha valaki feltámad
a halálból (Vö. Lk 16,29-31) Jeruzsálem
vallási vezetői, a főpapok és farizeusok,
olyannyira szembehelyezkedtek Jézussal,
hogy megátalkodottságukban pontosan
ezt tették. Még akkor is, amikor Jézus
feltámadt a halálból, megpróbálták
bármi áron a történteket eltussolni, sőt
bizonyítani akarták, hogy a Messiás nem
lehet azonos azzal a személlyel, akit ők
halálra adtak. Nem követjük-e el mi is
ugyanezt a bűnt, amikor Krisztust a saját
jól megszokott emberi gondolkodásunk
képére akarjuk formálni ahelyett, hogy
elfogadnánk Őt olyannak, amilyen
valójában?
Uram, feltámadásodban és jelenlétedben való mélységes hitem a Te
kegyelmedtől és az én akaratomtól függ.
Adj nekem bizalmat, hogy elfogadjam
jelenlétedet és kegyelmeidet az életemben
anélkül, hogy megkérdőjelezném azokat!
Engedd, hogy azok közé tartozzak, akik
múltbéli hitetlenségük mély sírjába
lenézve, új vigaszt és fényt találnak a Te
feltámadásodban és jelenlétedben!

a Regnum Christi alapján

1

CSÁBÍTÓ

2016. Húsvét

VELÜNK TÖRTÉNT…
Templombúcsú Csábon
2015. szeptember 13. templomunk
védőszentjének – Szűz Mária szent
nevének ünnepét ültük meg. A szentmise
főcelebránsa és egyben ünnepi szónoka
ft. Budai Károly lelkiatya volt Inámból,
aki a nyolcvanas évek idejében
működött
egyházközösségükben.
Szentbeszédében vázolta papi életének
legfőbb állomásait – köztük a mi
plébániánkét is, ahová vágyott még
egyszer visszatérni. Minden örömben
és egyben megpróbáltatásban is Isten
akaratának teljesítését látta. A szentmise
keretében a Mária Légió aktív tagjai
vitték az oltárhoz az adományokat,
melyek között a vándor Szűzanya
szobra volt, amely egész évben falunk
családjaiban időzik és templombúcsú
alkalmából mindig visszatér arra a helyre,
ahonnat 6 éve útnak indult. A szentmise
végén ft. Novák József helybeli lelkiatya
köszöntötte a pénteken születésnapját
ünneplő Károly atyát. A szentmisét
ünnepi áldással és a himnuszokkal zártuk.

Szolgálatra készen
2015. szeptember 27.
ministránssal és három
bővült az Úr oltára körül
vállaló fiúk és lányok köre.
és felolvasó beavatás
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három új
felolvasóval
szolgálatot
A ministráns
az ünnepi

szentmise keretében történt ft. Novák
József lelkiatya jóvoltából. A tavaszon
elsőáldozáshoz járult hat csábi gyermek
örömmel vállalt feladatok elé néz majd
– Martin Ádám, Tóth Karol, Csécs
Dániel, Bodzsár Éva, György Natália
és Jakab Natália. A beavatás keretében
megígérték, hogy hűségesen szolgálnak,
akár a kora reggeli órákban is és méltón
– mint egy gyertyatartóra helyezve
közvetítik Isten igéjét.

A Mária Légió beszámolója
Szeptember 27. vasárnap a délutáni
órákban ülésezett a Mária Légió
Comitiuma Zselízen, ahol a csábi
„Örömünk oka” praesidium tartott
félévi beszámolót a helyi szervezet
tevékenységéről.
Aktív
tagjaink
rendszeresen félévenkét vázolják a
praesidium tevékenységét, melyet az
elnöknő Csécs Frederika terjesztett elő a
többi praesidiumnak és a vezetőségnek.
A comitium lelki vezetője – ft. Ďurász
Márk koloni lelkiatya megelégedetten
fogadta a beszámolót és buzdított a
további aktív tevékenységre.
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Termésáldó szentmise
Október
hónapjában
immár
hagyományosan hálát adunk az Úrnak
a megadott termésért. A vasárnapi
szentmise
keretében
lelkiatyánk
megáldotta a föld termését, amelyet
sekrestyésünk Filip Mária szorgos
munkával helyezett az oltár elé. A
következő
héten
pedig
gyűjtést
szerveztünk a föld terméseiből, amelyet
az Erdőbádonyi Papnevelő intézetbe
szállítottak el az egyháztanács tagjai.

Rózsafüzér készítés
Október 14. a szerdai gyermekszentmise
előtt a plébánián gyülekeztek a
gyermekek, ahol a Mária Légió tagjaival
rózsafüzéreket készítettek gyöngyökből.
A színültig megtelt közös teremben
gyorsan fogytak a gyöngyök és
ügyeskedtek a gyermekkezek, hogy
minél előbb elkészüljenek a rózsafüzérek,
amelyekkel a szentmise előtt közösen
köszöntötték a Szűzanyát. Örömtől
csillogtak a gyermekek szemei, hogy
saját kezűleg járultak hozzá ahhoz,
hogy maradandó emléket készítsenek
maguknak, amely majd eszközként
szolgál a Mária tisztelet továbbadáshoz.
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Bérmálkozóink tanúsága
2015. november 21. evangelizációs
programon vettek részt a bérmálásra
készülő
fiataljaink.
Az
évente
megrendezendő Godzone program idei
legközelebbi helyszíne Zólyom városa
volt, ahol a műjégpálya csarnokban
zajlott le az esemény. A fiatalokkal
színültig megtelt stadionban már
javában zajlottak az előkészületek és
megérkezésünkkor már el is kezdődött
a program. Zene, fiatalok tanúságtételei
majd rövid evangelizációs előadások
követték egymást, amelynek címzettjei
főleg a bérmálásra készülő fiatalok voltak.
Örömmel tölt el a tudat, hogy fiataljaink
nem szégyenkezve tettek tanúságot
hitükről.

Szent Miklós ünnepe
Az ádventi időszak várakozását minden
évben szent Miklós ünnepe teszi
meghittebbé és a gyermekek számára
felejthetetlenné. 2015 ádventjében
vasárnapra esett szent Miklós ünnepe
– december 6. Az esti órákban mi is
megünnepeltük templomunkba ezt
a örömteli ünnepet. Polgármesterünk
Tóth Henrik jóvoltából ministránsaik
és felolvasóink bőkezűen voltak
megajándékozva, de a legjobban a
legkisebbek várták a nagy találkozást és
örültek az apró ajándéknak.

3

CSÁBÍTÓ
Az Isteni irgalmasság Szentéve
December
8-án,
a
Szeplőtelen
Fogantatás ünnepén vette kezdetét
az Isteni irgalmasság Szentéve, melyet
szentatyánk Ferenc pápa hirdetett meg
a Szent Péter-bazilika szent kapujának
megnyitásával, és 2016. november 20-án,
Krisztus Király ünnepén zárul. Szlovákia
püspökei pásztorlevélben buzdítottak
bennünket a szentév gyümölcsöző
tevékenységeire. Plébániánkon minden
vasárnap délután az irgalmasság
órájában – 15.00 órakor kezdetét veszi
az irgalmasság rózsafüzérének imája,
amelyet lelkiatyánk imádkozik elő az
Isteni irgalmasság szentképe előtt. Ezt
követően a kép egy előre megadott
családhoz kerül, ahol egy héten át időzik
és a következő vasárnap újra visszakerül a
templomba. Éljünk ezzel a kegyelemmel
és fogadjuk be családunkba ezt a képet,
együtt imádkozva és elmélkedve Isten
véghetetlen irgalmasságáról.

A Szeretet ünnepe
A karácsonyi időszak sok szép ünnepével
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szeretetet, meghittséget és kölcsönös
odafigyelést áraszt üzeneteivel. Az
ünnepi előkészületek – karácsonyfa
díszítés, nagytakarítás, templomdíszítés,
szolgálat a szentmiséken, gyermekáldás
a betlehemnél, a családok megáldása,
házastársi
kötelék
megerősítése,
vízszentelés, házszentelés – mind-mind
beletartozik a karácsonyi ünnepkörbe,
amely erősíti a közösséget és a hívek hitét.
Az Új esztendőben bőven töltekezhetünk
ezekből a kegyelmekből.

Nagyböjti keresztutak
Február
10.
hamvazószerdával
kezdetét vette a nagyböjti idő.
Egyházközségünkben már hagyománnyá
vált, hogy vasárnaponként végezzük
a keresztúti ájtatosságokat. A délutáni
órákban
vasárnapról
vasárnapra
más-más
korosztály
járja
végig
elmélkedéseivel Jézus szenvedésének
útját. Az elsőáldozásra, bérmálásra
készülődő ifjaink és leányaink, majd a
Mária Légió tagjai. Így azonosulunk Jézus
szenvedésével és próbálunk enyhíteni a
terhén.
Elmélkedő Krisztus szobor
A nagyböjti időszakra ismételten kikerült
Balga László fafaragó műhelyéből egy
mű, amely Krisztus fájdalmas arcképét
idézi elő, szenvedése közepette. A mű
címe: „Kell ott fenn egy ország…”. A
szobor a templom hajójában tekinthető
meg a nagyböjti időszakban.
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Bibliaversenyek 2016-ban
A márciusi hónap minden évben a
bibliaversenyek időszakának hónapja.
Itt mutatkozik meg, milyen szorgosan
készülődtek a jelöltek a versenyre és
hogyan tudnak helytállni versenytársaik
jelenlétében a sok-sok nehéz kérdést
leküzdvén. Az idei magyar Bibliaversenyre
Nagycsalomiján került sor, ahol a csábi
csapatot Zatyko Dóra, Híves Bálint
és György Mária képviselte. Három
csapat közül – Lukanyénye és Ipolynyék
csapataival küzdve a 2. helyezést érték el.
Szlovák csapatunk a helyi alapiskolában
méri össze tudását a nagykürtösi
csapattal. Marko Nina, Huszár Nikolett
és Kanalos Barbara személyeikben.
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A Vándor Szűzanya szobra ismét
útnak indul
A
2009-ben
kezdeményezett
Vándor
Szűzanya
szobra
házrólházra járta és mindmáig járja a
családokat
egyházközösségünkben.
Templombúcsúnk
idejére
minden
évben visszakerült a templomba, ahol
„megpihen” az ünnep alkalmából és
ismételten útnak indul. 2012 áprilisában
vezettük be, hogy utcánkét fogjuk a
szobrot vinni a családokhoz. Most
2016 márciusa végén újból
visszakerült a falu elejére. Négy
évig tartott, amíg a szobor
végigjárta falunk családjait.
216 család fogadta be,
szebbnél-szebb idézeteket,
imákat, verseket írva a
vele járó emlékkönyvbe.
Többek közülük már
nincsenek közöttünk,
elköltöztek az örök
hazába, ahol Égi
Édesanyánk állandó
színe
látásának
örvendeznek.
Az
ő soraikat is őrzi
emlékkönyvünk.
Továbbra is buzdítunk
minden családot, fogadja
be a Szűzanyát és legyen
ünnep az-a hét, amely
alatt velük időzik.
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Az Isteni irgalmasság rendkívüli szentéve

Ez a szentév a Szeplőtelen Fogantatás ünnepével kezdődött 2015. december 8-án majd
2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. Krisztus az Atya irgalmasságának az
eleven arca, mert rajta keresztül nyilvánul meg a megbocsátás és a szeretet is.
Szinte minden az irgalmassághoz irányul és vezet. Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit
vegyük figyelembe. Az irgalmasságnak két alap értelme van, először is saját magam döntése
alapján sajnálattal és együttérzéssel kimutathatom és végrehajthatom az irgalmasság
cselekvését. Ilyen irgalmasságot mutatott ki a szamaritánus amikor megkönyörült a
rablók kezébe került félholtra vert kirabolt emberen (Lk 10, 30 – 35).
Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivel hogy felkent engem, ... (Lk 4, 18 – 19). Ma teljesedett be
ez az írás a ti hallástokra (Lk 4, 21). Ez az irgalmasság invitálta Jézust Bartimeus gyógyítására
a vakságból, Jairus lányának a föltámasztására a halottakból és a nép tanításához. Ez az
irgalmasság motiválta Jézust, hogy mindezt cselekedje (Mk 10, 46 – 52, Mk 6, 30 - 34).
Az irgalmasság második fundamentális értelme azon alapszik, hogy a mi döntésünk alapján
megbocsássunk a velünk szembe bűnös embernek. Jézus ilyen irgalmasságot alkalmazott
a házasságtörésen kapott asszonyon a megbocsátással. Jézus ugyanúgy megbocsátott
Péternek is aki megtagadta Őt háromszor. Jézus megbocsátott a szamáriai asszonynak
is, aki ötször elvált és egy további férfivel élt. Jézus megbocsátott az embereknek, akik
Őt megölték, keresztre feszítették ( Lk 23, 33 – 34). Jézus gyakran hangsúlyozta, hogy
„Irgalmasságot akarok és nem áldozatot„ ( Mt 9, 13). Jézus az irgalmasságát mutatta ki
irántunk, amikor életét áldozta föl értünk a kereszten. Ez az áldozat az összes irgalmasságok
között a legnagyobb áldozat és ezzel kaptuk meg az örök megváltást.
A Szentatya a Jubileumi Isteni irgalmasság rendkívüli szentéve meghirdetésekor Jézus
három példabeszédéből indult ki, ahol az irgalmasság van kihangsúlyozva. A példabeszéd
az elveszett drachmáról, elveszett juhról és a tékozló fiúról szól (Lk 15, 3 – 32).
Nézzük egy kicsit részletesebben például a tékozló fiú történetét az Újszövetségben. Az
apjától örökségét kikövetelő fiú léha élettel eltékozolta a vagyonát. Amikor aztán semmije
sem maradt, és elszegődött egy gazdához, éhezett, de még a disznók eledeléből sem jutott
neki. Ekkor elhatározta, hogy visszatér az apai házba. Az apja pedig örömmel fogadta. Ám
a fiú azt látja, hogy az apja mérhetetlen szeretettel fogadja őt, mindenféle szemrehányás
nélkül, nem szab neki feltételeket, nem mondja neki, hogy javuljon meg, többet ilyet ne
csináljon. A fiú érzi, hogy az apja most még jobban örül neki, mint azelőtt. Megtapasztalva
ezt a szeretetet, nincs szükség többé arra, hogy bánkódjék a múltja miatt: az apa túláradó
szeretete feloldja őt még az önvád alól is. A történet természetesen magát Istent mutatja
be nekünk, az ő irántunk való végtelen szeretetét, irgalmát. Valójában erről van szó Isten
irgalmassága kapcsán: látjuk és megtapasztaljuk ezt a szeretetet, irgalmat, azt, hogy Isten
együtt érez velünk – és így az ember teljes joggal leteheti bűneinek a terhét, már itt a
földön!
Isten irgalmas voltából egyenesen következik az, hogy nekünk is irgalmasaknak kell
lennünk. Igen, amikor az ember Isten irgalmasságát látja és tapasztalja, amikor bennünket
felszabadít ez az irgalom a bűneink, gyengeségeink, önvádunk terhe alól, akkor az
embernek tudnia kell, hogy neki is irgalmasnak kell lennie. Találjunk egy kis időt és
olvassunk bele összehasonlításul Jézus példabeszédébe az irgalmatlan adós szolgáról
(Mt 18, 21 – 35). Ha én ugyanígy viselkedek a másik emberrel szemben, akkor ugyanez
történik általam! Nem nagylelkű adakozónak kell lennem, nem nagylelkű megbocsátónak,
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hanem nekem is semmibe kell vennem
a másik gonoszságát, mert szeretem őt,
mert fontos számomra. Ez következik
abból, hogy ha Isten hozzánk irgalmas,
ne csak bocsássunk meg az ellenünk
vétkezőnek,
hanem
éreztessük
embertársunkkal, hogy ő fontos a
számunkra, hogy szeretjük őt, és hogy
semmiféle fenntartásunk, neheztelésünk
nincs vele szemben. Az evangéliumban
Jézus arra inti követőit, hogy legyenek
irgalmasok másokkal szemben, mert
ha nem így tesznek, velük sem lesz
irgalmas mennyei Atyjuk. Ha a mennyei
Atya irgalmas velünk, bűnös lelkekkel,
akkor hogyan tehetnénk meg, hogy ne
legyünk irgalmasok embertársainkkal
szemben. „Boldogok az irgalmasok, mert
ők irgalmat nyernek” (Mt 5,2). Ez talán a
legszebb, legemberibb megfogalmazás
az Újszövetségben az irgalomról.
Használjuk ki a Nagyböjti időszak idejét
a irgalomra és legyünk irgalmasok, „
Mint a ti Atyátok is irgalmas“ (Lk 6, 36).
Az Isteni irgalmasság évében próbáljunk
összpontosítani az irgalmasság mélyebb
fölfogására és átélésére a Húsvét utáni
első vasárnapon az Isteni Irgalmasság
vasárnapján. Az Irgalmasság ünnepének
Húsvét utáni első vasárnapra történő
helyezése mély teológiai értelemmel
bír, amely a megváltás húsvéti titka és az
Isteni Irgalmasság titka között fönnálló
szoros összefüggésre utal. Ezt az
összefüggést hangsúlyozza az ünnepet
előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett
kilenced, amit Nagypénteken kell
elkezdeni. Érdemes Fausztina nővér
Naplójába is legalább beleolvasni.
(The Word Among Us – részben
irodalmi hivatkozás)
(p-p)
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Mária látogatása

Ha mondjuk a Dán a Spanyol király, vagy az Angol királyné jönne el hozzád, nem ott volna
a média az összes TV stábtól és nem volnának ott a politikusok vezető személyiségei, hogy
köszöntsék a kultúrában megszabott feltételek alapján, ahogy azt illik? Lehet, hogy nem is fogod
elhinni ha azt mondom, hogy az én családomat is meglátogatta egy királyné. És nem volt ott a
média, nem fogadták a politikusok vezető személyiségei, pedig nem is jött inkognitóban, senki sem
titkolta el jövetelét. Fogadására csak szerény családunk sietett, így voltunk megegyezve a Mária
Légió tagjaival, hogy ezen a héten nálunk, velünk fog lakni a királyné. Mennyország királynéja,
angyalok királynéja, béke királynéja ... sorolni lehetne több Csábító papír lapján keresztül is, de
egy biztos, hogy királynőről van szó és közülük is a legnagyobbról! Vasárnaptól - vasárnapig 2015.
augusztus 23.-tól - 30.-ig megtisztelte szerény hajlékunkat, együtt volt velünk napkeltekor, délben,
munkánk közben, pihenésünk idején, imáinkban és mikor együtt volt a család és beszélgettünk ő
is ott volt velünk. Mária velünk, értünk imádkozott és imádkozik. Örömmel halmozta el lelkünket
és megtöltötte szeretettel szívünket. A Szent Szűz kérésére mi is imádkozzunk el naponta
három Üdvözlégyet: Hackeborni Szent Mechtild egy 13. században élt bencés nővér, arra
kérte a Szűzanyát, hogy utolsó órájában mikor lelke átlép az örökkévalóságba kegyesen álljon
mellette. A Szűzanya, aki már többször megjelent neki, meghallgatta kérését, és így szólt hozzá:
„Leányom, én a te kérésedet teljesítem, de én is kérnék tőled valamit: azt, hogy a kedvemért
naponta imádkozz el három Üdvözlégyet. Az elsőt az Atya tiszteletére, a másodikat a
Fiú tiszteletére, a harmadikat pedig a Szentlélek tiszteletére!” A Szent Szűz a három
Üdvözlégyhez ígéretet is fűzött, amennyiben kitartóan, odafigyeléssel imádkozzák az
emberek naponta azt: „Halálod óráján melletted leszek és vigasztalni foglak, és teljesen
megvédelek téged az ördög hatalmától. Beléd öntöm a hit és a tudás fényét, hogy hitedet
tudatlanság vagy tévedés meg ne kísértse. Közeledben leszek a földi élettől való elszakadás
órájában, és átitatom lelkedet az Isten szeretetének örömével, hogy mindenek felett álló
hatalma a halál minden gyötrelmét és keserűségét a szeretet boldogságává változtassa.”
A Rózsafüzér Királynője, a világ reménysége! Ő kiesdi számunkra Isten kegyelmét, csak kérjük
mindig bizalommal: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk,
bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
IIT
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Küldetés iránytű

Minden ember életében van vagy volt egy olyan időszak, amikor elveszítette a „küldetési
iránytűje” a szerepét. Lehetséges, hogy élete során nem a megadott irányban haladt, letért egyegy kitérőre.
A nagyböjti időszak egy lehetőség arra, ahogy elgondolkodjunk felette, vajon a mi iránytűnk
helyesen mutatja-e az irányt, nem-e tévedtünk el, ismeretlen helyeken járva. Ez a kis műszer
megtudja állapítani a célt, ki tud vezetni az eltért útról.
Az Irgalmasság Szentéve nagyon jó lehetőséget nyújt arra, hogy jó irányba „terelje” életünket
és kegyelmi eszközeivel segítséget nyújtson a helyes úton maradni. Azon a helyes úton, amelyet
az Úr kijelölt számunkra és egyben megbízott egy küldetéssel. Miben is van az Úr segítségünkre,
melyek az Ő kegyelmi eszközei? Az imaélet, szentmiséken való részvéttel, a szentségek, elsősorban
a bűnbánat szentsége, böjtölés és a felebaráti kapcsolatok ápolása. Ne feledkezzünk meg azokról
a testvéreinkről sem, akik beteget, magányosak, idősek. Látogassuk meg őket, szerezzünk nékik
örömet, tegyük magányosan, szenvedéssel teli napjaikat derűssé és fényesebbé. Az irgalmasság
cselekedeteinek gyakorlásával nem csupán azokon segítünk, akik ezt igénylik és rászorulnak, de
a mi lelkünket is a jó úton tudhatjuk.
Küldetésünk iránytűje a helyes út felé irányul, csupán a mi szabad akaratunk és döntéseinken
függ, vajon ezen az úton-e haladunk majd és egykoron célba-e érünk. Legyen számunkra a
kitűzött cél az Úrral való nagy találkozás.
Balga Mária
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Bemutatkoznak elsőáldozóink

A Húsvéti időszak az elsőáldozások időszakává vált. Ebben az időben járulnak először
az Úr oltárához azok, akik már értelmükkel és kellő előkészületükkel méltóvá válnak a
bűnbánat és a az Oltáriszentség vételére.
Egyházközösségünkben két ízben lesz megtartva ezen ünnepély. Csábon április 24.én, Dacsókeszin pedig május 1.-én.
Ismerjük meg elsőáldozóinkat…
Balga Attila
Csábon élek szüleimmel és két fiú testvéremmel –
Tomival és Dáviddal, akik már az idén bérmálkozók
lesznek. Kedvenc tantárgyam a torna. Nagyon szeretek
anyukámnak segíteni mert mindig megdicsér érte.

Balga Erik
Csábon élek szüleimmel. Nagyon szeretem a természetet.
Nyáron szeretek a szüleimmel az erdőben gombázni.
A kedvenc háziállatom a cica. Szeretek számítógépezni
és sakkozni. Nagyon várom már elsőáldozást, hogy
magamhoz vegyem Krisztus Testét és Vérét.

Balga Krisztína
Csábon élek szüleimmel és testvéremmel Nicolassal.
Kedvencem a gimnasztika és a tánc. Nagyon várom
már az elsőáldozást, mert közelebb kerülök Istenhez és
találkozom az egész családunkkal.

10

2016. Húsvét

CSÁBÍTÓ
Balga Melánia
Csábon élek szüleimmel, testvéreimmel Vanesával
és Nellkával,és nagyszüleimmel. Szeretek a
testvéreimmel játszani. Már nagyon várom az
elsőáldozást, ahol majd először vehetem magamhoz
Krisztus Testét.

Balga Viktória
Csábon élek anyukámmal. Szabadidőmben szeretek
táncolni és rajzolni. Sok jó barátnőm van pl. Vanda,
Sofi, Krisztínka. Az elsőáldozásom napját már nagyon
várom, hogy osztálytársaimmal együtt ünnepeljünk.

Bevíz Dániel
Dacsókeszin élek szüleimmel és testvéremmel
Adriánnal. Szeretek kártyázni, társasjátékozni és
számítógépezni és kedvenc tantárgyam a torna.

Boros Sofia
Csábon élek szüleimmel, testvéremmel Laurival és
nagyszüleimmel. Nagyon szeretek iskolába járni,
kedvenc tantárgyam a szlovák nyelv. Szabadidőmben
szeretek kint lenni a friss levegőn, biciklizni és zenét
hallgatni. Mindig ott vagyok a gyermekmiséken. Az
elsőáldozást már nagyon várom, hogy az Úr Jézus a
vendégem legyen.
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Celeng Patrik
Csábon élek szüleimmel, testvéremmel Riankával és
nagyszüleimmel. Szeretek kint lenni a szabadban,
biciklizni, játszani és segíteni nagyapámnak. Nagyon
várom már az elsőáldozást, mert találkozok Jézussal,
magamhoz vehetem majd az Ő Testét és Vérét.

Drdanko Rebeka
Csábon élek szüleimmel és testvéremmel Biankával.
Szeretek törődni az állatkáimmal. Kedvenc tantárgyam
a hittan. Az elsőáldozást már nagyon várom, hogy
magamhoz vegyem Jézus szent Testét.

Ďörď Márió
Csábon élek szüleimmel és testvéremmel Chrissel.
9-éves vagyok. Nagyon szeretek focizni és biciklizni. Az
elsőáldozást már nagyon várom, hogy Krisztus Testét
magamhoz vehessem.

Filip Vanda
Csábon élek szüleimmel, nővéremmel Nikivel, aki már
főiskolás és nagyszüleimmel. Szeretem az újságokból
megoldani a keresztrejtvényeket és játszani a
barátaimmal a játszótéren. Már nagyon várom az
elsőáldozást, hogy magamhoz vehessem Krisztus
Testét.
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Fónod Róbert
Dacsókeszin élek szüleimmel, nővéremmel Nórival és
nagyapámmal. Kedvenc időtöltésem a foci. A csábi
ifi csapatban focizok. Nagyon szeretek biciklizni is,
alig várom, hogy ezt mind megtaníthassam a kis
unokaöcsémnek is. Az elsőáldozástól azt várom, hogy
még közelebb juthassak a Jó Istenhez.

Hegedűs Marek
Csábon élek szüleimmel, testvéremmel Andreával és
nagymamámmal. Nagyon szeretek tornázni és van
egy jó barátom Ádám, akivel nagyon sok időt töltünk
együtt. Szeretem a természetet, főleg az állatokat. Az
elsőáldozásra már készül az egész családunk és már
nagyon várom, hogy együtt legyünk.

Jabab Rayen
Csábon élek szüleimmel, testvéremmel Sven-nel és
nagymamámmal. Kedvencem a házi állatkák – a kutyus,
cicák meg a hörcsög. Szeretek focizni a barátaimmal.
Nagyon várom az elsőáldozást, mert találkozik a mi
nagy családunk..

Jaroš Olivér
Csábon élek szüleimmel. Nagyon szeretek focizni.
Szeretek gyermekmisékre járni, minden prédikáció
számomra egy élmény. Már nagyon várom az
elsőáldozást.
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Krajčíková Karina
Apaván élek szüleimmel és testvéreimmel – Katkával
és Kvetkával. Nagyon szeretem a természetet és az
állatokat. Nagykürtösön tanulok, de mivel Csábhoz
tartozunk, itt leszek elsőáldozó, amit már nagyon vár az
egész családunk.

Marko Marek
Csábon élek szüleimmel és testvéremmel Marcellel.
Kedvenc időtöltésem nékem is a foci. Az elsőáldozást
már nagyon várom, nagy ünnepély lesz ez az egész
családunknak.

Marko Sofia Bernadett
Csábon élek anyukámmal és nagymamámmal.
Szabadidőmben szeretek biciklizni, játszani a
barátaimmal. Nagyon örülök, hogy elsőáldozó lehetek,
mert járulhatok szent gyónáshoz és magamhoz
vehetem az Úr Testét.

Pajer József
Csábon élek szüleimmel, testvéremmel Monikával és
nagyszüleimmel. Szeretek focizni és már nagyon várom
az elsőáldozást.
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Pásztor Markus
Csábon élek szüleimmel, testvéremmel Kevinnel és
nagymamámmal. 9 éves vagyok és szeretek játszani
testvéremmel, biciklizni a kint lenni a szabadban. Az
elsőáldozást már nagyon várom.

Perenčei Viktória
Dacsókeszin élek szüleimmel és testvéremmel
Alexandrával. Nagyon szeretek tornázni. Legjobb
barátnőm Dianka, akivel együtt leszek elsőáldozó.

Šárközi Diana
Szelényben élek szüleimmel és testvéremmel
Klaudiával. Mivel a csábi iskolába járunk, ezért
szeretnénk az osztálytársainkkal lenni elsőáldozók.
A kedvenc tantárgyam a torna. Az elsőáldozásra már
készül az egész nagy családunk.

Šárközi Klaudia
Szelényben élek szüleimmel és testvéremmel
Diankával. Már hatodikos vagyok, de mivel szerettem
volna bevárni testvéremet, azért csak most leszek
elsőáldozó, amitől egy részben izgulok is, de már
nagyon várom. Szeretek focizni és a testvéremmel
játsztani.
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Ügyes kezek

Babakelengye
Lassan elmúlnak a hosszú
téli esték és több időt
fogunk tölteni a kertben
mint a meleg szobában.
Ezek a pihenéssel telt napok
sem múltak el tétlenül,
meghozták gyümölcsüket.
T.M. ügyes kezei születendő
unokájának készítették a
babakelengyét. A szorgos és
ügyes kezek bizonyára nem
egy estét töltöttek a kisruhák
elkészítésével, de bizonyára
annál nagyobb öröm volt a
megajándékozottak részére.

Nyuszi család
A húsvéti ünnepekre
ráhangolódva B.M. színes
nyuszik
horgolásával
próbálta
szabadidejét
kitölteni.
A
húsvéti
tojásokra
ráhelyezve
szép
dekorációként
díszeleghetnek az ünnepi
asztalon.

16

CSÁBÍTÓ

2016. Húsvét
Finom falatok

Raffaello golyók házilag
A tésztához
• 16 dkg sovány tejpor
• 60 ml víz
• 10 dkg vaj (olvasztott)
• 8 dkg porcukor
• 8.5 dkg kókuszreszelék
• 250 g mandula (50 darab)
A hempergetéshez
• 5 dkg kókuszreszelék

Elkészítés
1. A vizet és a cukrot lábasba tesszük, felforraljuk.
2. Egy tálban elvegyítjük a tejport a kókuszreszelékkel.
3. Mikor felforrt a szirup, lehúzzuk a tűzről a lábast, és állandóan kevergetve hozzáadjuk
kókuszreszelékes tejport, és beleöntjük az olvasztott vajat is. Sima masszát kell kapnunk.
Hűlni hagyjuk.
4. Majd golyókat formázunk, s mindegyik közepébe egy egész mandulaszemet dugunk.
5. Utolsó lépésben meghempergetjük a golyókat kókuszreszelékben.
a receptet ajánlotta és kipróbálta Híves Bálint

A csábi plébániaközösség lapja,
IX. évfolyam 1. szám, 2016. Húsvét
Felelős szerkesztő: ThLic. Balga Jácinta.
Római Katolikus Egyház – Csáb, Petőfi utca 31, 991 25 Csáb.
Tel.: +421 4882 148, +421 903 174 933.
E-mail: fara.cebovce@gmail.com
Web: www.fara.cebovce.sk
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Liturgikus színek
Próbáld megfejteni szüleid vagy nagyszüleid segítségével a számmal jelölt szallagok,
milyen liturgikus színt rejtenek, és színezd ki őket. Milyen színű a lelkiatya és a ministránsok
ruhája a nagyböjtben ?A képen látható ministránst ruháját próbáld olyan színre festeni.
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1

Melyik szín a karácsonyi és húsvéti időszak, valamint a másként nem
szabályozott főünnepek és ünnepek színe ?

2

Melyik az a szín azaz „tetszés szerinti”, korlátlan, bármikor alkalmazható
helyettesítője?

3

Melyik szín a bűnbánat színe, s mint ilyen, a két bűnbánati
időszakban, adventben és nagyböjtben használatos? Ugyancsak ilyen
színű stólát hord a lelkiatya a közösségi bűnbánati szertartások, ill. az
egyéni gyóntatás során. Ugyancsak ezt a szín használja gyászmisék és
temetések alkalmával.

4

Melyik szín a Szentlélek
színe, valamint – más jelentéskörben
–
a
vértanúság
színe?
Első
jelentésében
pünkösdkor,
illetve bérmáláskor használatos, második jelentésében a Jézus szenvedésére
emlékező két napon: virágvasárnapon és nagypénteken, a szent Kereszt
ünnepén vagy emléknapján, valamint a vértanú szentek ünnepein és
emléknapjain.

5

Melyik szín az évközi idő színe? Hétköznapokon, kiv. főnapokon használja a
lelkiatya.

6

Melyik szín az öröm színe, s mint ilyen, két olyan napon használatos, amelynek
mondanivalójában az öröm áll? Egyébként mindkettő egy bűnbánati időszak
közepére esik: az egyik advent 3. vasárnapja (ún. „Gaudete-vasárnap”), a
másik nagyböjt 4. vasárnapja („Laetare-vasárnap”).

7

Melyik szín a Szűzanya színe?Az ő tiszteletére tartott miséken használható ad
libitum akkor, ha más szín használata nincs előírva.
Készítette Csécs Frederika
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Fónod Milomír Ferenc
Az Ember szerencséje
Ember, te Földi lény,
álj meg e autósztrádán,
hol mindenki csak rohan
és nézz a visszapillantó tükrödbe!
Nem fáj néked e látvány?

Eladtad a lelkedet
a nagy Gonosznak,
s most jót nevet a markába,
hogy így becsapott, rászedett;
cinkosa vagy a Rossznak.

Nézd azt a sok mocskot
ami utánnad maradt;
vért, háborút,szegénységet,
megmérgezett világot...
Mind az utadra tapadt.

Ember, mi lesz most veled,
s mi lesz a lelkeddel,
a nagy takarítással?

Ki takarít majd utánnad,
s kivesz majd seprűt kézbe?
Neked csak a pénz, a hatalom
minden áron – ember árán,
s lelkedbe nem nézel be!

Nagy szerencséd van, hogy Isten
az Úr a Világ felett,
s feltámadott Fiával,
az irgalmas Üdvözítővel,
majd rendet tesz
Veled és a Világgal.

