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Mária követése
„Az én emlékezetem él a századok nemzedékein át (Sir 24,28)”

Mária a szegénység barátnője, az
alázatosság útja, a türelem mintaképe
és
mindenben
tökéletes.
Jézus
születésétől fogva szegény életet élt, és
kereszten történt haláláig állhatatosan
megőrizte a türelmét. Máriát kell
követni, alázatos és áhítatos szolgálattal
tisztelni, és naponta megfontolni, hogy
mivel fejezzük ki jobban hálánkat és
különleges szeretetünket iránta. Szívesen
örvendeznél Máriával együtt az égben,
hordozd szívesen a szegénységet és a
megvetettséget is Máriával a földön.
Szemléld alázatos erkölcseit és szűzi
szemérmességét a társnői között, és
fékezd meg könnyelműségedet és
menekülj a hangoskodóktól. Óvakodj
attól, hogy hiábavaló szavakkal és
méltatlan tettekkel megbántsd Jézust
és Máriát. Mert nem csekélység ilyen
drága
pártfogókat
megbántani.
Ők látnak mindent, amit teszel, és
amilyennek mutatkozol a jobbulásban,
olyannak fogod tapasztalni őket a
segítségnyújtásban.
Mindazonáltal
a bölcsesség legyőzi rosszaságodat,
és jóságuk bűnbánatra vezet téged.
Ha fölismered a tévedéseket, javulj

meg. Légy állhatatos a jóban, és
áhítattal adj hálát Isten ajándékaiért.
Így cselekedett a Boldogságos Mária,
amikor betelt Szentlélekkel és Jézust
hordozta a méhében. Tanuld meg
szelídségének példájából jámboran tűrni
a nehézségeket, és vesd alá magad az
isteni rendelésnek, mely öröktől fogva
elrendeltetett. Jézus lesz a segítőd, Mária
lesz hűséges Anyád, te pedig légy jó fiú
és minden jóra kész, odaadó szolga.
Meg akarod tenni, ami
Boldogságos Szűznek?

tetszik

a

Légy alázatos, türelmes,
Józan, tiszta, szemérmes.
Buzgó, szelíd,
Bensőséges, áhítatos lelkű.
Ritkán légy odakinn,
Olvass, írj, gyakrabban imádkozz.
Ne tartsd hosszúnak, sem terhesnek Mária
szolgálatát. Élvezetes és örvendetes ilyen
űrnőnek szívvel és hanggal szolgálni.
Mert nem marad el tekintélyes jutalma,
bármilyen csekélységet az ő tiszteletére
fordítasz. Az alázatos Anya nem
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méltatlankodik az apró figyelmességek
miatt, a kicsinyke ajándékot a jóságos
Szűz szívesen elfogadja, ha önként és
áhítattal ajánlják neki. Tudja, hogy nagy
dolgokat nem tudunk neki adni, és
lehetetlenségeket nem kíván szolgáitól
az irgalmas Úrnő, a szelíd Királynő. Az a
nemes természet, mely az egész világnak
megszülte az irgalmasságot, nem tud
nem könyörülni a rászorulókon. Ó, mily
kegyesen fogadja azokat, akik hűségesen
szolgálnak neki, ő, aki oly gyakran
megtéríti intelmeivel és nyilvánvaló
csodáival a világban nyomorultul élőket.
Mily sokan örökre elkárhoztak vagy
kétségbeesésben maradtak volna, ha
a jóságos Szűz Mária közben nem jár
értünk a Fiánál. Méltó tehát mondani
róla, hogy ő a nyomorultakon könyörülő
és minden bűnös segítője.
Nem a javainkat keresi és nem szorul
ránk az, akinek kedvét az égiek keresik.
Javunkat szereti, amikor szolgálatot kér
tőlünk, üdvösségünket akarja, amikor
elvárja, hogy dicsérjük őt. És amikor látja,
hogy nevének emlékezetét ünnepeljük,
alkalmat talál arra, hogy jót tegyen
velünk, mert gyönyörűség számára, ha
viszonozza a neki szolgálók szolgálatát.
Nagyon hűséges az ígéreteiben, és
nagyon bőkezű ajándékaiban. Telve van
gyönyörűségekkel és mindig élvezi az
angyalok kórusának énekét. De örül az
emberek szolgálatának is, hogy Isten
tisztelete és sokak üdvössége emiatt
szélesebb körben terjedjen. Megindítják
őt a nyomorultak könnyei, együtt
szenved a szorongatottak fájdalmaival,
segítségére siet a megkísértetteknek
veszedelmeik közepett és lehajol
áhítatos híveinek könyörgéseihez. Aki
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ragaszkodóan és alázatosan hozzá
menekül, és az ő édes és dicsőséges
nevét segítségül hívja, nem tér vissza tőle
üres kézzel. Nagyon sokan ragaszkodnak
hozzá, és engedelmeskednek neki
az angyali karok, akiket elküldhet az
elhagyatottak vigasztalására.
Parancsol az ördögöknek, hogy ne
merjék zaklatni azt, aki az ő gondjaira
és hatalmára bízta magát. A gonosz
lelkek rettegnek a menny Királynőjétől,
futnak az ő szent neve elől, mint a tűztől.
Félnek Mária szent és félelmetes nevétől,
mely a keresztényeknek a leginkább
szeretetreméltó és mindenütt tisztelt.
Nem mernek megjelenni és nem tudják
játszmáikat folytatni ott, ahol tudják,
hogy szentséges Mária neve ragyog.
Mintha megdördülne az ég, a földre
zuhannak a szentséges Mária nevétől,
és minél gyakrabban és nagyobb
vágyakozással hívják segítségül, ők annál
gyorsabban és messzebbre futnak.
A szent angyalok és az igazak lelkei
örvendenek és együtt örülnek a
hívők áhítatával, amiatt, hogy olyan
szívesen és buzgón őrzik a szentséges
Mária emlékezetét, kinek tisztelete és
összes templomokban nyilvánvaló,
főleg azokban, melyeket az ő nevének
szenteltek. Méltó és igazságos, hogy
a földön lakók Isten összes szentjeinél
jobban tiszteljék Isten anyját, akit
az angyalok összessége magasztos
dicséretekkel tisztel.
Így tehát Mária nevét minden hívőnek
tisztelnie, az áhítatos lelkeknek mindig
szeretnie, a szerzeteseknek ölelnie kell,
a világiaknak ajánlani kell, a bűnösöknek
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hirdetni, a szorongatottaknak tanácsolni,
és minden veszélyben lévőnek segítségül
kell hívnia. Ő áll a legközelebb Istenhez,
és ő a legdrágább Isten Fiának, saját
szülöttének, az áldott Jézusnak: van
hatalma bizalommal közbenjárni Ádám
szánalmas fiaiért, hogy megbocsássa
vétkeiket és segítségükre legyen a
veszedelmekben. Mert amikor alkalmas,
késlekedés nélkül jó szót szól Fia fülébe,
és irgalmasságot kér a rászorulóknak.
És nagyon gyorsan meghallgatásra
talál minden rábízott ügyben a páratlan
tisztelet miatt, mivel jóságos Fia, Jézus,
az emberi nem üdvösségének szerzője,
annyira tiszteli őt, hogy semmit nem
tagad meg tőle.
Ezért bárki hívő és áhítatos lélek, aki ki
akar menekülni e világ hajótöréséből és
el akarja érni az örök üdvösség kikötőjét,
meneküljön Úrnőnkhöz, a szentséges
Máriához, akinek elmondhatatlan jósága
édesebben hajol oda a nyomorultakhoz,
és erősebben karolja fel őket, hogy méltán
egyre
jobban
reménykedhessenek
benne. Ugyanis kicsi gyermekkorától
fogva vele együtt növekedett az
irgalmasság, és nem hagyta el az égben
sem, hogy most megfeledkeznék
s
szegényeiről,
hanem
egyre
bőségesebben és édesebben betöltötte
őt. És jóllehet mindenkinél fenségesebb,
és a legboldogítóbb örömök veszik körül,
nem feledkezett meg alázatosságáról,
mellyel kiérdemelte, hogy mindenek fölé
magasztaltassék. Ezért képes a legkisebb
szolgáit is arra méltatni, hogy lehajol
hozzájuk, örömmel lesz a nyomorultak
szószólója, és örül, hogy az árvák
Anyjának nevezik. Amen.
Kempis Tamás műveiből
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VELÜNK TÖRTÉNT…
A Mária Légió ünnepei
Az egyházközösségünkben működő
Mária Légió „Örömünk oka” praesidiuma
évente megüli közösségi ünnepeit.
A Commicium által szervezett Acies
ünnepélyen a tagok minden évben
megújítják fogadalmaikat és „Igen-t”
mondanak a Szent Szűz szolgálatára
és hűséges tiszteletben tartására. Ez év
április 2.-án került sor a fogadalomtétel
megújításra Zselízen, a Commicium
székhelyén.
Praesidiumunk
tagjai
mikrobusszal utaztak a színhelyre, ahol
az ünnepélyes szentmise keretében
az aktív tagok az oltárhoz járulva a
segédimádkozók pedig közösen újították
meg fogadalmaikat. Ezt követte a
Commicium ülése, ahol a praesidiumunk
beszámolót tartott a helyi közösség
féléves tevékenységéről.
Április 11.-én szintén ünnepélyes
praesidiumi ülésen vettünk részt a csábi
plébánián, mivel a 400. ülést tartották
az aktív tagok. Erre az ülésre meghívást
kaptak mindazok a tagok, akik a nyolc éve
működő helyi praesidiumának az aktív
tagjai voltak. Ünnepi agapéval végződött
az ülés, amelyen visszatekinthettünk az
elmúlt nyolc év tevékenységére.
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Elsőáldozások
egyházközösségünkben
Április
24.
vasárnap
Csábon
tizenkilenc gyermek járult először az
Úr oltárához, hogy magához vegye az
Oltáriszentségben jelenlevő Krisztust
a kenyér és a bor színe alatt. Az iskolai
és plébániai külön foglalkozások által
felkészülve engesztelődtek ki az Úrral
és egyben embertársaikkal, majd ezt
követte a vasárnapi ünnepi szentmise,
melynek keretében teljes részesei
lehettek az ünnepi lakomának.
Május 1.-én Dacsókeszin járult négy
gyermek az Úr oltárához, akik a helyi
közösséggel szerették volna megülni
ezt a nagy ünnepet. Mindkét szentmisét
ft. Novák József lelkiatya mutatta be és
buzdította a gyermekeket Jézus szent
Szívének szeretetére. Apró jótettek által
vitte őket közelebb a szent Szívhez.
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Úrnapi körmenet
Május 26. a csütörtöki Úrnapi szentmise
után, immár hagyományosan, ünnepi
körmenetre került sor a templomkertben.
Az előre gondosan megkészített gulipkák
felvirágozva várták az Úr érkezését
az Oltáriszentségben. Az elsőáldozó
lányok és kisebb társaik virágszirmokkal
borították az utat, amelyen végighaladt
az Úr. Hála és köszönet minden szorgos
embernek, aki ezt a hagyományt hűen őrzi
és továbbítja a fiatalabb generációknak.
Legyünk mindannyian Krisztus követői
a mindennapokban és tanúi ott, ahová
mindennapjaink elsodornak bennünket.

Sekrestyésünk jubileuma
Június 8.-án ünnepelte 70. születésnapját
sekrestyésünk Filip Mária. Az őérte
felajánlott szentmisében megköszönte
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az Úrnak a sok-sok kegyelmet, örömet,
egészséget és egyben nehéz napokat
is, amelyekkel megajándékozta őt az
elmúlt évek során. A záró könyörgés
után virágcsokrokkal, versekkel, énekkel,
ajándékkal és a helybéli lelkiatya
köszöntő szavaival kedveskedtünk néki.
Bőséges agapéval zárult az ünnepély
úgy a templomban lévő hívek, mint
a közeli család, barátok, lelkiatya és
egyházi tanács számára. Köszönjük
minden igyekezetét és legfőképp példás
szolgálatát az Úr házában. Isten éltesse
sokáig e szép hivatásban és szerettei
körében.

Szeder FESZT 2016
Június 25. és 26. immár másodízben
került sor a csábi szeder FESZT zenei
fesztiválra. A kétnapos program bő
kínálata összehívta az embereket és
szorosabbra kovácsolta a kapcsolatokat.
Szórakozásban,
kikapcsolódásban,
ínyencségekben és kiválóbbnál kiválóbb
fellépőkben nem volt hiány. A szombati
nap kezdete a gyermekeké volt, akik
sokszínű sportvetélkedőkben mérhették
össze erejüket és ügyességüket.
A kézműves foglalkozások majd a
jobbnál jobb falatok odavonzották a
falu apraját-nagyját. Külön említésre
méltó, hogy a Mária Légió tagjai szintén
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kivették részüket a szolgálatban és
finom palacsintával várták az ünnepelni
és szórakozni vágyókat. Egységesen
öltözve – kék pólókban, Máriás logóval
és a helyi praesidium megnevezésével
szorgoskodtak.
A vasárnapi nap ünnepi szentmisével
kezdődött, amelyen itthoni és külföldi
– magyarországi vendégek foglalták
el az első padokat a templomban. Az
ünnepi ebéd elfogyasztása után, amely
a helyi alapiskolában volt, kezdetét
vette a sportpályán a zenei fesztivál
másodnapjára tervezett program. Öröm
volt együtt lenni, együtt szórakozni,
ünnepelni és másoknak örömet szerezni.

Tanévzáró
A tanév utolsó napján a bizonyítványok
kiosztása után iskolánk diákjai levonultak
a templomba, ahol hálát adtak az Úrnak a
tanév minden egyes öröméért és egyben
kudarcáért is. Az esti tanévzáró buli pedig
a helyi gyermekeké volt, akik a szüleik
kíséretében jöttek a plébániára, hogy
játékkal, szórakozással, grillezéssel és
sok-sok finom falattal együtt örüljenek a
kezdetét vevő vakációnak. A nagyobbak
a nyári tábor előkészületeit egyeztették
míg a kisebbek futkároztak, falatoztak
és nagyokat játszottak. Hála és köszönet
a lelkiatyának, akik lehetővé tette ezt az
ünnepélyt és megszervezte.
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Nyári tábor
Július 9.-14. között ötven gyermek
táborozhatott Rimakokaván. Immár
tízedik
alkalommal
rendeződött
meg a keresztény tábor, amely testilelki felüdülést nyújt gyermekeink
részére. Az idei tábor fő témája a
Szentírás
volt.
Az
elmélkedések,
játékok,
sporttevékenységek,
szentmisék, kirándulások mellet, mivel
jubileumi tábor volt, hőlégballonból,
madártávlatból
szemlélhették
a
gyermekek a tábor területét. Ezúton
is szeretnénk megköszönni minden
jótevőnek, aki anyagilag és lelkileg is
támogatta ezt a nemes célt.
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Szentkúti zarándoklat
Nagyboldogasszony napján – augusztus
15. lelkiatyánk ft. Novák József lelki
vezetésével ötven fős csoport zarándokolt
el Mátraverebély – Szentkútra. A közös
fogadtatás után keresztutat végeztünk
és katekézisen vehettünk részt, amelyet
egyben a szentmise szónoka Kocsis
Fülöp metropolita püspök atya tartott.
Szentbeszédében különösen rámutatott
az irgalmasság szentévének kegyelmi
eszközeire, a szentgyónásra és nem utolsó
sorban a családok összetartására, amely
korunk égető problémái közé tartozik.
A szerény zarándokebéd elfogyasztása
után részt vettünk a litánián majd
megtöltve üveg készleteinket a szentkúti
forrás vizéből elindultunk hazafele.
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Közösségi ünnep
Augusztus 28.-án a Mária Légió helyi
praesidiumának közösségi ünnepére
került sor, amely egyben fennállásának
nyolcadik évfordulóját ünnepelte. Az
irgalmasság rózsafüzére elmondása
után a Tesszera ima következett. A lelki
program filmvetítéssel folytatódott,
amely Faustina Kowalska életét vázolta
az irgalmasság szentéve alkalmából. A
dokumentum film után rövid agapét
tartottunk a templomkertben. Az
elnöknő – Csécs Frederika – megköszönte
minden jelenlevőnek a szolgálatot,
hiszen immár nyolcadik éve működik
a Mária Légió közösségünkben és az 5
aktív, 66 segédimádkozó és 12 örökös tag
mellett mindig vannak szimpatizánsok is,
akik örömmel vesznek részt a közösség
életében.
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A kicsi akkor kicsi és a nagy akkor nagy, ha valamihez hasonlítjuk
Ha Pozsonyból Kassára szeretnénk eljutni, ez bizony nem kis távolság. Pedig Szlovákia
világviszonylatban egy kis ország. Ha pedig Afrikába, vagy Ausztráliába akarunk elutazni az már
repülővel is órákon át tart. Egy TV műsorban kisebb-nagyobb labdával, teke golyóval és légballonokkal
illusztrálták, milyen a földünk a naphoz képest, majd a nap nagyságát a csillagokhoz képest. A földünk
a napba ezerszer belefér és a naptól pedig van több ezerszer nagyobb csillag is, ami azt jelenti, hogy a
földünk több ezerszer kisebb annál a csillagnál. De, hogy ezeket a csillagászokat idézzem „szóval úgy
elmondani, hogy az emberi agy azt megértse, nem lehet” ezért illusztrálták a dolgot. A nap egy teke
golyó volt a csillagok pedig egyre nagyobb labdák, majd felfújható ballonok, melyeket már egy repülő
hangárjában mutattak be és végül, lég balon, de most már egy nagy réten voltak, mivel a hangár is
kicsi lett ahhoz, hogy ezt meg lehessen mutatni. Ez mind egy teke golyóhoz képest és az a teke golyó a
nap, (ezerszer nagyobb a földünknél). Elképesztő az egész.
Képzeljük csak el, mi emberek a saját tudatunkkal, egyéniségünkkel külön-külön, hogy hol is
lehetünk a világban. Mustármagok? Attól is kisebbek? És mi merjük szemére hányni a Jó Istennek,
ha valami nem úgy történik, ahogy azt mi elképzeltük. A Jó Isten tényleg nagyon szeret minket. Mi
sem bizonyítja jobban, mint ez a példa. Ha nem volna olyan erős és nagy a szeretete irántunk egy kis
fuvallattal elfújna minket, mint ahogy mi lefújjuk a port egy rég nem olvasott könyvről (sajnos a Biblia
is be tud porosodni ha nem nyitogatjuk).
Egy másik példa a Jó Isten végtelen szeretetéről, mikor egyszülött fiát elküldte közénk. Tudta,
hogy meg fogjuk ölni, de azt is tudta, addig sok mindent fogunk tanulni tőle. Ez így megy még ma
is. Tanulunk a Szentírásból, tanulunk a szentmiséken a prédikációkból, imádkozunk beszélgetünk
Istennel, szívünkbe zárjuk Jézust és egy következő vasárnap vissza visszük a templomba sokszor
megalázva, megkínozva, holtan?
Senki nem tudhatja, csak elképzelni lehet, hogy ha lelkünk átlép oda a nagyvilágba, nem fogjuk-e
sajnálni a perceket, napokat, éveket melyeket elpazaroltunk, mert azt gondoltuk az élet ilyen. Nekem
keveset adott, annak meg sokkal többet... És amíg éltünk fölösleges dolgokkal foglalkoztunk miközben
ezerszer (mint a föld és a nap között lévő különbség), nagyobb dolgok mellett mentünk el úgy, hogy
észre sem vettük.
Sok ember álma, hogy egyszer eljusson egy világkörüli útra. Valóságban lássa, megélje azt a sok új
helyett, melyet eddig csak földrajz órán, vagy másoktól hallva ismert, majd mesélhessen a rokonoknak
a barátoknak az embereknek ezekről az élményekről,
megossza örömét, tapasztalatait. Ezen elképesztő
nagyságok és távolságok mellett próbáljunk elképzelni
egy világ körüli utat Jézussal. Ez a világkörüli út már nem
csak a föld körül volna. Sem látványban, sem térben, sem
időben nem hasonlítana egy általunk ismert, föld körüli
utazáshoz. Jézus az imént illusztrált csillagok körüli
útra visz majd egyszer minket, barátait - akik sokszor
átéltük itt a földön a szentáldozás örömét a Jézussal való
találkozást.
Legyen kitűzött célunk, hogy elérjük még itt a
földön azt a kegyelmet, hogy ha majd Jézussal szemtőlszemben találkozunk ne csak futólag ismerjen minket,
hanem úgy ismerjen minket, mint akik már nagyon
sokszor találkoztak, hogy így szólítson: szeretett
barátom. Ha valaki olyan helyre kerül, ahol vannak
barátai, már az a tudat megkönnyít mindent. És nem
véletlen, mert akkor tényleg minden könnyebb. Mert a
barát, az igazi barát, mint Jézus mindent meg fog tenni
érted!

8
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Teréz anya tíz legklasszabb gondolata

Vasárnap – 2016. szeptember 4. avatták szentté a 20. század egyik legnagyszerűbb
személyét, Agnes Gonxha Bojaxhiut, azaz Teréz anyát. Tíz legjobb gondolata ez volt:

1. Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen
boldogabb a veled való találkozás után, mint
előtte.

meggyógyítani. Sokan vannak a világban,
akik egy darabka kenyérre éheznek, de még
többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre.

2. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak
kicsiket, nagy szeretettel.

7. Mindannyiinknak egy élete van! Miért
nehezítjük meg egymásnak?

3. A béke egy mosollyal kezdődik.

8. Az embereknek szükségük van segítségedre,
de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A
legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha
verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a
világnak, amid csak van!

4. A kedves szavak rövidek és könnyen
kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban
végtelen.
5. Mai világunk legnagyobb betegsége nem
a lepra vagy a tuberkulózis, hanem sokkal
inkább az az érzés, hogy senkinek sem kellünk,
senki sem törődik velünk, és hogy mindenki
által elhagyatottak vagyunk.
6. A testi betegségekre ott vannak a
gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és
reménytelenséget egyedül a szeretet képes

9. Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy
csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül
azonban sekélyebb volna a tenger.
10. Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre,
a feleségetekre, gyermekeitekre, válogatás
nélkül minden embertársatokra – s ez segít
majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránti
szereteteteket.

9
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Egy életreszóló élmény

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat
nyernek.“ Mt 5,7
A nagycsalomiai plébános, Hutár Márk
atya vezetésével, 2016 július 25-dikén,
reggel
elindultunk
Krakkóba,
az
Ifjúsági világtalálkozóra, hogy a világ
összes fiataljával együtt, találkozzunk
a Szentatyával. Majdnem 11 órás út
után megérkeztünk a szálláshelyünkre,
Zegocina-ba, ami kb 60 kilométerre
van Krakkótól. Ott még megvártuk
a többieket, ugyanis két nagy, és
egy kis busszal mentünk, azaz 120
felvidéki magyar. Kaptunk vacsorát,
és elsétáltunk a szállásra, ami a helyi
iskolában volt. Nagy szeretettel várták
az érkezésünket az iskola igazgatónői, és
a biztonsági őr, aki esténként vigyázott
a biztonságunkra. A kísérő atyák
megrendezték a szentmisét, és szétadták
a zarándokcsomagokat, amelyek tartalma
például hátizsák, esőköpeny, karperec a
rózsafüzér szemeivel, válltáska, póló, stb.
Aludni pedig az iskola tornatermében
adtak helyet.
Másnap a szentmise után ellátogattunk
Krakkóba, az Isteni Irgalmasságbazilikahoz és az Ereklyék templomához,
Szent II. János Pál pápa vérereklyéje
található.
Harmadik nap kezdett sűrűsödni
a program. Elmentünk Bochnia-ba,amely
kb 55 kilométerre van Krakkótól, és
ahol a püspöki katekéziseken vettünk
részt a helyi templomban, közben és
a katekézisek után is koncerteken,
vásárokon, helyi „konyha“ kóstolón
lehetett részt venni.
A negyedik napon délelőtt újra
Bochniában, Udvardi György, pécsi
püspökatya tartott katekézist. A témák
mind összefüggtek az irgalmasság
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üzenetével. „Mikor tudjuk megérteni
Isten
irgalmasságát?“
ez
volt
a püspökatya főgondolata. Erre azt
a választ adta a tanításában, hogy „csak
akkor értjük meg az Isteni irgalmat,
ha megérint minket a bajbajutottak
helyzete, és ha merünk kapcsolatba lépni
a többiekkel, ha másokat beengedünk az
életünkbe. Engednünk kell, hogy Isten
szembesítsen hibáinkkal, problémáinkat,
saját magunkkal. Ezt a legkönnyebben
a szentgyónásban, mivel a szentgyónás
egyenlő szembesítés Isten irgalmával.“
A katekézis után elindultunk a Błonia
parkba, ahol vártuk Ferenc pápa érkezését.

Ferenc pápa villamossal érkezett a Błonia
parkba, hogy csatlakozzon hozzánk.
Nagyon szép programmal köszöntötték
Ferenc pápát. Ez a program bemutatta
az Egyház sokszínűségét, ugyanakkor
egységéről is, hiszen akik ott voltunk
egyként imádkoztunk a Szentatyával.
A visszaút a szállásra nagyon kalandos
volt, mivel vonattal kellett eljutnunk
Bochniába, ahol a buszok vártak minket.
Ötödik nap a katekézis után, délután,
a Błonia parkban részt vettünk
a keresztúton Ferenc pápával. Ez
a keresztút helyet adott az elmélkedésre
és a bűnbánatra.
A hatodik napon elzarándokoltunk
a virrasztás helyszínére, a Campus
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misericordiae-re.
Érkezésünk
alatt
a színpadon fiatalok tettek tanúságot
hitükről,
és
Isten
részvétéről
a
mindennapjaikban,
számos
együttes lépett fel. Este kezdődött
a szentségimádás, amely gyönyörű
volt, mindenki elcsendesedett, kaptunk
gyertyákat és a horizont egy láng
tengerré változott. Ebben a csendben
teljes mértékben Istenre tudtuk helyezni
figyelmünket, és felajánlani a nehéz és
fárasztó utat a Campusra, felajánlani
az egész zarándoklatot családjainkért,
a világbékéért, a felebaráti szeretetért,
stb.
A hetedik napon, vasárnap, délelőtt
a Szentatya több ezer püspökkel és
pappal együtt mutatta be a szentmisét.
A szentatya a prédikációjában azt
üzente a fiataloknak,hogy ahogy
Jézus azt mondta Zakeusnak: „Ma a
te házadban kell megszállnom.”, Jézus
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a mindennapjainkban akar jelen lenni,
nemcsak abban a szép városban, és a szép
emlékekben az Ifjúsági találkozóról. Be
kell Őt engednünk a házunkba.
Nagyon örülök, hogy részt vehettem
ezen a szép és emlékezetes találkozón.
Öröm volt látni, hogy ilyen sokan
vagyunk, fiatalok, akik keressük az Istent,
és akarjuk, hogy Ő legyen az első helyen
az életünkben. Hálás vagyok, hogy
a barátommal eljuthattunk erre a csodás
Ifjúsági találkozóra, minden fiatalnak
ajánlom.
„Ott, ahol az Egyház jelen van, ott
nyilvánvalóvá kell válnia az Atya
irgalmasságának” és „bárhol, ahol
keresztények élnek, mindenkinek az
irgalmasság oázisára kell találnia” –
hangsúlyozta a Szentatya.

Bolgár Marianna
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Tábori napló Rimakokava 2016

Rohamosan közelgett a nyár. Mivel
már középsulisok lettünk, nem igen
volt rá esély, hogy bekerüljünk a nyári
táborba, amelyet lelkiatyánk szervez. A
megérzéseink be is igazolódtak: hosszas
könyörgések és győzködések után
sikerült rávenni az atyát, hogy segéd
vezetőként megálljuk a helyünket. Attól
a pillanattól kezdve folyamatosan járt az
agyunk, hogyan tudnánk érdekesebbé
tenni a tábort, hogy megfeleljünk
az elvárásoknak és a hozzáfűzött
reményeknek.
A tábort megelőző héten már csak a
Messenger előtt ültünk és küldözgettük a
vezetőknek a zene linkeket és a jobbnál
jobb ötleteket. Amikor pedig már
csak egy nap választott el nagy úttól a
gyermekek többsége már egész éjjel nem
aludt az utazási izgalomtól míg a vezetők
és a segédek a felelősség tudattól és a
péntek esti plébánián való doboz pakolás
és cipelés terhétől.
Megérkezve egy ötven személyes
autóbuszon,
kilenc
személyes
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mikrobuszon és egy öt személyes
személyautón a gyermekek elözönlötték
a tábor előtti teret. Mindenki elfoglalta a
szobáját és az újoncok megismerkedtek
a tábori helyszínnel. A kiadós ebéd után
irány a medence – már akinek. A délutáni
foglalkozás
a
csoportfelosztással,
csapatnév kitalálásával és trikó logó
felrajzolásával zajlott. Este a nyitó bulin
megtanítottuk az újoncokat a klasszikus
tábori táncokra. Mi – segédek azt a
feladatot vártunk a legjobban, hogy
már nem kellett korán aludnunk és a
lelkiatyával együttműködve, mindenkit
ágyba parancsoltunk. Ennek a vezetők
örültek a legjobban, mert nyugodt volt
az első éjszaka, ami nem igen szokott
jellemző lenni.
Vasárnap reggel a kiadós torna és
reggeli után elmélkedés vette kezdetét,
amely sport versenyekkel folytatódott
– futball, asztalitenisz és kiütősdi. A
nap csúcspontja a vasárnapi ünnepi
szentmise volt, ahol az énekkar debütált,
a kántor pedig izgatottan nyomta az
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akkordokat. Ebéd után ismételten
– immár kevesebb érdeklődővel,
megmártózhattunk a medencében. A
közkedvelt Hámor igazgató a csapat felét
visszaküldte, mivel az előzetes utasítások
ellenére sem zuhanyoztak le. Ugrálni
tilos volt a medencébe és húsz percig
tartott a fürdőzés. Amíg a gyerkőcök
szabadidejüket töltötték, mi segédek
és a lelkiatya kiosontunk az erdőbe és
250 papírt szétrakva bekészítettük a
kincskereső játékot. A színes trikók alapján
könnyen megismertük csapatainkat és
elrajtoltuk a versenyt. Az egész erdő
harsogott a gyermekek zsivajától és az
őzek kifudtak a Kokavai síkságra. Míg
mi két órán keresztül készítettük az
erdőben a játékot, ők húsz perc alatt
begyűjtötték a papírokat, amelyekből
idézeteket kellett kirakni időrendi
sorrendben. Amíg a csapatok az erdőben
tomboltak, mi a faház ellenkező oldalán
a teraszról engedtük le szilonzsákban
a kincset, ami nem más volt mint chips.
Az esti programban bemutatkozott
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két csapatunk is, humoros előadással
szórakoztatták a táborlakókat.
Hétfőn kiadós nap előtt álltunk.
Az
elmélkedés
után
elindultuk
Rimakokavára, mégpedig gyalogosan,
hogy a templomban szentmisén vegyünk
részt. Hosszú sor kígyózott az út mentén,
elül – hátul adóvevő berendezéssel és
reflex mellényekkel ellátva. A padokat
elfoglalva történelmi pillanat következett,
hogy a színszlovák faluban magyar ajkú
szentmise volt. Én – Adrián – elfoglaltam a
sípos orgona mögött a helyemet. Rögtön
megbarátkoztam
a
hangszínekkel
csak a gond akkor kezdődött, amikor
a bevezető éneknél beragadta a G
hang, mivel az kevésbé volt használva.
A szentmise után 15 perc szabadidőn
belül a gyerkőcök megtámadták a Fresh
üzletet a segéd vezetők és vezetők
pedig a utcai kávézót, hogy túléljék a
visszafele utat. Sok kín és gyötrődés
után megérkeztünk a tábor területére.
A délutáni programként kézműves
foglalkozást tartottunk. Lehetőségünk
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volt karkötő, dísztáska, alufólia szívecske,
hűtőmágnes, szerencsefa és szívószálsíp
készítésére. Közben hallgattuk a jobbnál
jobb slágereket. Időközben kiderült, hogy
a táborunk a 10. születésnapját ünnepli
és a lelkiatya közölte velünk, hogy nem
várt meglepetésben lesz részünk, amiről
csak Jácinta tanítónéni tudott. Mikor
közölték a táborozókkal, hogy egy kis
túrát kell megtenni a meglepetés felé,
sokan nagyon kiakadtak. Legyalogoltunk
a közeli rétre, ahol már távolból láttuk,
hogy ugrálóvárféleség vár ránk. A
megérzéseink nem igazolódtak be,
mivel ez egy hatalmas hőlégbalon volt.
Az első próbaút sikeresen zajlott le,
nagy szerencsére, mivel a lelkiatyánk ült
a kosárban. Vígan integetett nekünk a
magasból. Miközben visszaintegettünk
nem gondoltunk arra, hogy mi egy
tehén legelőn állunk, amelyen egész
nap egy csorda tehén vígan legelt.
Ennek meglett a cipőtalpainkon is a
következménye. Csodák csodájára még
a tériszonyosok is felmerészkedtek a
magasba, amit a lelkiatya inspirációként
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használt a következő napi szentmisében.
Az adrenalin lökettől alig aludt a tábor,
aminek a segédvezetők itták meg a levét.
A keddi napon fokozódott az izgalom,
mivel újabb kiránduláson vehettünk
részt, amely a fekete balogi szkanzebe
vezetett.
A fantasztikus Hámor
igazgatónk VIP vagont intézett nekünk
nagy meglepetésünkre. Tíz percig
vonatoztunk és újból előjött legrosszabb
rémálmunk – a túrázás. Csak mentünk,
mentünk és mentünk. Erre eltévedtünk.
A sok térképszakértő ellenére csak
nagy nehezen találtunk vissza a helyes
útvonalra. Amikor megleltük a helyes
utat, újabb akadály gördült elénk – nem
találtuk a vágányt. Tíz perc elteltével
rájöttünk, hogy tíz méterre volt tőlünk.
Szerencsére a vonatot még nem késtük
le. Sokak számára a kedvenc időtöltés
következett, ahol kiürültek a pénztárcák,
mivel a Tesco-t látogattuk meg. Az idei
sláger nem a chips, hanem a tejszínhab
volt. A nővérke fogta a fejét, mivel a
gyerkőcök megvették a szalmonella
melegágyát.
Késve ugyan, de
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hazaérkeztek a táborlakók és irigykedve
tekintettek az autóbuszablakon ki a
medencére, ahol a segédek áztatták
megfáradt végtagjaikat. A tejszínhabok
hűtőbetétele után késői ebéd várt ránk.
Az étterem ablakán megpillantottuk a
vendégeinket, akik azért érkeztek, hogy
gondoskodjanak az esti jó hangulatról.
Ezek pedig az Unlimited souls tagjai
voltak. Az esti izgalom csak fokozódott,
amikor megjelent a polgármester úr.
Sütögettünk, buliztunk és egyszer csak
a lelkiatya szólalt meg a mikrofonban,
hogy újabb meglepetés következik.
Ezután vettük észre, hogy a távolból egy
két emeletes finomság közelített felénk
– egy gyönyörű szép torta tízes felirattal.
Ezért ismételten a Hámor igazgatót illeti
a köszönet. Késő estig zajlott a szabadtéri
mulatozás.
Hála a jó lelkű szponzoroknak, akiknek
ezúton is még egyszer köszönjük, az
idén bő kínálatú tábori piac várta a
táborozókat. A szerdai nap a küzdés
szellemében zajlott. Mivel csak úgy
jutottak tábori eurókhoz, hogyha
az alábbi feladatokat teljesítették:
horgászat,
négykézlábas,
rákjárás,
kulcslopás,
kapurarúgás,
dribling,
célbalövés és ugróköteles. A hangmérnök
én voltam – Adrián, ezért egész nap az
erkélyen gubbasztottam. A délutáni
program már nyugisabb volt – egy perc
és nyersz -es játékot játszottunk. Eközben
a segédvezetők és vezetők ismételten
felüdülhettek a medencében. Ezúttal
különösen, mivel a mi szeretett Hámor
igazgatónk nem állt őrt. Már csak egy
pont hiányzott a tábori programból –
az éjjeli játék. A bokatörésből kiderült,
hogy csak egy kis horzsolás lett. A játék
vége egy kiadós vihar lett, amely egész
éjjel a faház körül forgott. Az újoncok
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sírva rohantak a vezetők karjaiba és
hazavágyakoztak. Az ijedségtől nem
értették meg, hogy már csak egy pár óra és
megyünk haza.
Csütörtökön sokak bánatára és az
újoncok örömére a halaadó szentmise után
és sok köszönet után elindultunk haza. A
szülők sokan meghatódva köszöntötték
gyermekeiket. Nagyon hálásak vagyunk a
lelkiatyánknak, hitoktatónknak, vezető és
segédvezető társainknak, és nem utolsó
sorban a gyerkőcöknek, akik hogyha
nem jelentkeznek, akkor ez-a tábor nem
jöhetett volna létre. Rengeteg élménnyel
gazdagodtunk az idei tizedik táborban és
hitünkben megerősödve térhettünk haza
szeretteink közé.
Zárószónak csupán annyit üzenünk a
lelkiatyának, reméljük, hogy nem csalódott
bennünk és jövőre már nem fog bennünk
kételkedni.

Miskei Mónika és György Adrián
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Zarándoklat az Irgalmasság évében

Mily nagy felemelő érzés volt számomra, hogy az Irgalmasság évében részt vehettem
azon a gyönyörű és felejthetetlen zarándokúton, amely az örök városba – Rómába
vezetett. Nagy lelkesedéssel vágtam neki ennek az egyhetes útnak, az igazat megvallva
kissé bizonytalan érzéssel, ebben a zűrzavaros világban. Azzal a lelkülettel indultam
el, hogy bárhogy is sikerül, a Jó Isten kezében vagyok, az Ő tudta nélkül semmi sem
történhet meg, ami be is bizonyosodott e hosszú út során.
Az Apátújfalusi egyházközség híveivel és ft. Kováč László lelkiatyával sikerült
megvalósítani ezt az utat. Július 30. szombat délben indultunk útnak és vasárnap
reggelre már a gyönyörű Róma városa köszöntött. Kissé fáradtan de annál nagyobb
lelkesedéssel szálltunk ki az autóbuszból és mindjárt az első utunk a Vatikánba vezetett.
A Szent Péter bazilika bejáratánál mély hittel és az Isteni irgalomban bízva léptük át
a szentkaput. Ámulattal jártuk át a nagy bazilikát és rövid fohászt mondtunk szent
Péter sírjánál. Ezentúl lélekben mindig ott leszek, hogyha a pápai himnusz felcsendül a
templomban. Róma városát megtekinthetünk a bazilika kupolájából is, ahová nem kis
akadályt legyőzve juthattunk fel. Leérve a kupolából a szent Péter téren időzhettünk, a
szentatya lakosztályának ablakait szemlélve oda képzeltük Őt, mivel ez idő tájt éppen
az Ifjúsági Világtalálkozón volt Krakkóban. Ezt követve meglátogattunk a többi nagy
bazilikát is – a Szent Pált, Lateránt és a Santa Maria Maggioret. A szálláshelyünk egy
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lengyel nővérek által vezetett zarándokházban volt, amelyet szent II. János Pál pápa
ajándékozott a Rómába érkező zarándokok számára. Itt megszemlélhettük azokat az
ajándékokat, amelyeket a világegyház híveitől kapott apostoli útjain.
A két napi Római barangolás után Monte Cassino hegyére vezetett az utunk,
ahol a szent Benedek által épített kolostorban lelkileg és testileg is felfrissülhettünk.
Pompei városában szentmisén vettünk részt a Rózsafüzér Királynője zarándokhelyen.
Nápolyban éjszakáztunk amit egy hajókirándulással tarkított nap követett. Amalfi
szigetére hajóztunk, ahol megmártózhattunk a tenger vizében. Ezt követve autóbusszal
Sorrentóba utaztunk. Szállásunkat Saint Giovanni Rotondoban, Pió atya bazilikájának
közelében kaptuk. Lehetőségünk nyílt meglátogatni a várost és azokat a helyeket,
amelyek Pió atya életével kötődnek össze. Egy hatalmas nagy bazilikában, amely újonnan
épült, található felravatalozva egy üveg fal mögött az ő teste. Az Ő közbenjárását kérve
borultunk le földi maradványai előtt azokkal a százasával érkező zarándokokkal együtt,
akik bíznak az Ő csodatevő erejében.
Utolsó előtti megállónk Monte Saint Angelloban volt, ahol a Szent Mihály arkangyal
tiszteletére felépített templomban végeztünk szentmisét. Ismételten felfrissülhettünk a
tenger vizében. Lanzianóba vezetett utunk, ahol Olaszország legnagyobb Eukarisztikus
csodája történt. Zarándokutunk lassan közeledett a végéhez. Vasárnap hajnalban
megérkeztünk otthonainkba.
Különös kegyelemben részesültünk és a Jó Istennek hálát adva mondtunk köszönetet
ezért a zarándokútért, amely felejthetetlen marad minden résztvevő számára, hiszen
a sok szép látvány mellett új barátságok is kötődtek és elmélyültek a kapcsolatok az
zarándokok között.

B.M.
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Keresztrejtvény

1. Hogy hívták az ajándékot amit Menyhért király vitt ajándékba a kis Jézusnak?
2. Hogy hívták az angyalt aki megszólította Szűz Máriát mikor megfogant?
3. Hogy hívták másképp a három királyt? Napkeleti ...........
4. Hogy hívták a várost ahol Jézus született?
5. Hogy hívják az 5 tizedből álló láncot amivel imádkozunk?
6. Szűz Mária és József nemkaptak szállást Betlehemben. Hol született meg a kis Jézus?
7. Milyen mennyegzőn tett előszor Jézus csodát,
ahol a vizett borrá változtatta?
8. Mit csinált Jézus a betegekkel?
9. Ki a Szentháromság harmadik személye?
10. Hogy hívják a könyvet amit a szentírók írtak?
Két részre van osztva, Ószövetségre
és Újszövetségre.
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A megfejtésben megtudod , hogy mi
a Mária Légió csábi presidiumának neve :)

készítette Csécs Frederika
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Vidám percek…

Kopogtatnak a Mennyország kapuján. Szent Péter kikiált:
- Na,mi az?
- Nem mi az, hanem: ki az, fiacskám!
- Atyaúristen! Megint egy tanárnő!
Egy kamionsofőr magába roskadva jelenik meg a kis falu
rendőrségén:
- Vannak a környéken fekete tehenek?
- Nincsenek.
- És fekete lovak?
- Azok sincsenek.
- És nagy fekete kutyák?
- Azt hiszem, azok sincsenek.
- Akkor mégis csak a papot ütöttem el...
Két rendőr megkérdezte a papot, miért van
begipszelve a lába.
- Amikor léptem ki a tusolóból, megcsúsztam,
és eltört a lábam.
- Amikor elment:
- Te, mi az a tusoló? - kérdi az egyik rendőr a másiktól.
- Nem tudom, te jársz templomba!
A pap kertjében három sor káposzta is volt ültetve. Ősszel, mikor már szép nagyok voltak a
káposzták, valaki megdézsmálta: magyarán mondva meglopta.
Az atya megtudta, hogy ki volt a tettes. Elhívatta az illetőt is így szólt hozzá:
-Dezso, tudom, hogy te vitted el a káposztát. Figyelj ide! Semmi bántódásod sem lesz, ha elárulod
nekem, a káposztasorban miért hagytad ott minden hetediket.
Esperes úr, kérem, hát hittanon meg kellett tanulnunk a tízparancsolatot, az abban az áll, hogy
„Hetedik: Ne lopj!”. Különben is, maga tanította a hittant.
A szentmise után egy apuka bejött a plébánoshoz a sekrestyébe és így szólt.
-Jaj plébános úr, nagy a bánotom. A fiamat elvitték katonának, és még nem volt bérmálkozó.
Ugye a katonaságnál majd megbérmálják?
-Legyen nyugodt, ott majd megbérmálják!
-És ott kik bérmálják meg?
-Hát majd az öreg katonák.
-Jó, akkor most már nyugodt leszek…
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Konczika pizzás kiflije
Hozzávalók:
• ½ kg sima liszt
• 1 dcl olaj
• 1 kocka élesztő
• ½ sütőpor
• 2 kanál kristály cukor
• 3 dcl tej
• 1 kiskanál só
A töltelékhez:
• kecsap
• pizza fűszer
• oreganó
• vegeta
Tésztát kelesztünk, amely
legyen keményebb és osztjuk
fel 8 cipóra. Egy-egy cipót
osztjuk 8 részre amit töltsünk
meg és kifliket hajtsunk belőle.
A tetejét kenjük meg egész
tojással és hagyjuk kelni még
a tepsin is.
180˚C - 190˚C fokon 15 percig
süssük meg. Sütés után olajjal
kenjük meg és szilonnal majd
konyharuhával födjük le, hogy
puha maradjon.
A tésztát lehet mákkal, dióval,
lekvárral, nugáttal tölteni
(ebben az esetben kevesebb
só megy a tésztájába).

A csábi plébániaközösség lapja,
IX. évfolyam 2. szám, 2016. Templombucsú
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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Üdvözlégy Mária

„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,”
nézz le ránk trónodról: életünk oly terhes,
nagy kereszt: minden perc borzalom:
ellenünk bosszúja, bűneink átka nyom.
Te légy a pártfogónk, utunkon Te vezsess!
Nagy Boldogasszonyunk! „Az Úr van teveled!”

„Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja“
hozzád fohászkodunk bűneinkbe fagyva.
Rút cselekedeteink újakkal tetéztük,
míg ragyogott ránk a nap, csak földi jólétünk
érdekelt , de ma már térdre hullva kérünk:
Tedd boldoggá országunk, „imádkozzál értünk.“

„Áldott vagy Te, szent Szűz az asszonyok között.”
Szeretet nemtője, ki földre költözött
Isteni Gyermeked Édesanyja voltál,
engeszteld ki Fiad, könyörög e zsoltár.

„Imádkozzál érettünk bűnösökért“, Anyánk.
Bűneit megbánva vezekel most hazánk.
Rabságban a férfi, zokog minden gyermek,
Asszonyok, leányok esdve esdekelnek:
Terítsd ránk palástod, védelmünk az legyen
„Most és halálunk óráján. Amen.“

Boldogság fája vagy, árnyékod mély és dús
„Áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus!“

Komporday Pál imádsága

