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2017. Húsvét
Továbbadni a feltámadás örömét

Isten úgy rendezte, hogy a feltámadás
első hírnöke nő legyen. Máté evangéliuma
két asszonyról beszél (a magdalai Mária és a
másik Mária – vö. Mt 28,1), János csak Mária
Magdolnát említi. Az Úr ismeri a női szívet,
tudja, hogy amikor túlcsordul, a benne lévő
érzéseket nem tudja magában tartani, azt
mindenképpen meg kell osztania másokkal.
Azt is tudja, hogy Mária Magdolna nem
fogja túlelemezni a kérdést, hanem szíve
egyszerűségével azonnal továbbadja mindazt,
amit felfoghatott a történtek láttán. A női lélek
vallásos beállítottságát, és az ebből fakadó
hivatástudatot ma is számtalan helyzetben
felfedezhetjük: az édesanya az első, aki
gyermekét a hitre neveli, átadja családjában
a megélt hit örömének tapasztalatait, így
lehet ő az első, aki elülteti a hivatás magvait
is gyermekei szívében. A hiteles keresztény
feleségnek ott áll még egy reménység, amely
feladat is: „Mert a hitetlen férjet megszenteli
felesége” (1 Kor 7,14). Nagy feladat ez
számunkra, mert a hit biztos alapján tudjuk
csak „jobb emberekké szeretni” a körülöttünk
élőket. És itt felmerül a kérdés: Hogyan élem
meg a feltámadás örömét, és hogyan adom
tovább másoknak? Látszik-e rajtam, amikor
kijövök húsvétvasárnap a templomból, hogy
ezen a napon a kereszténység legnagyobb
ünnepét üljük? Legyen az egész napom
Krisztusé és a húsvéti örömé!
Azok az asszonyok, akik Mária
Magdolnával az üres sírhoz mentek,

érzékenyek voltak a krisztusi küldetés titka
iránt. Ők Krisztust még halálában sem hagyták
el. Ők észrevették, hogy Krisztus több, mint
egy közönséges ember – még akkor is, ha ezt a
tudást nem tudták szavakba önteni. A Mulieris
Dignitatem c. apostoli levélben Szent II. János
Pál pápa így írt Mária Magdolnáról: „Ezért »az
apostolok apostolának« is nevezzük őt. Mária
Magdolna az apostolok előtt volt szemtanúja
a föltámadt Krisztusnak, és ezért elsőként
tanúskodott az apostolok előtt” (16. bek.).
Micsoda ajándék, hogy Isten a keresztségben
minket is gyermekeivé fogadott, meghívott
apostolai közé, hogy tanúságot tegyünk róla
a világban. Nekünk is észre kell vennünk,
amit Mária Magdolna észrevett: Üres a sír!
Nem félhetünk tehát attól, hogy mi vár ránk.
Fedezzük fel mindennap– és ne csak ma,
húsvétvasárnap – azt, aminek örülhetünk!
János, Péter és Mária Magdolna látták az
üres sírt, kaptak jelet a feltámadásról, és ezután
hirdették azt. Mennyire szeretném én is látni,
megtapasztalni sokszor, amit hiszek. Miért
nem sikerül? Nekünk már sokkal könnyebb
a dolgunk bizonyos szempontból, hiszen
kétezer év távlatából látszik, hogy minden
igaz volt abból, amit Krisztus tanított. Mégis
hányszor várok újabb és újabb jelekre Istentől,
hogy higgyek az evangéliumok szavának. Ma,
húsvét szent ünnepén szeretném meglátni a
lényeget, és hinni mindazt, ami megtörtént.

a Regnum Christi alapján
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VELÜNK TÖRTÉNT…
Hálaadó szentmise a megélt évekért
November végén hálaadó szentmisét
szolgáltattak azok a testvérek, akik
2016-ban a 75-ik életévüket élték meg.
Örömmel gyülekeztek az Úr házában
mindazon testvérek, akik már öt éve
is úgy éreztek, hogy a legfontosabb
megköszönni az Úrnak azt, hogy
mostanáig éltette őket – sajnos a
kezdeményezők már nem élhettek meg
ezt az ünnepet – Balga Tibor és Filip
Ferenc, az Úr nyugtassa őket békében.
A szentmise keretében az ünnepeltek
két szín alatt vehették magukhoz az
Oltáriszentségben jelenlevő Krisztust.
Név szerint: Celeng József, Csinger
Borbála, Balga Rózália, Péter Ilona, Balga
Mária, Báthory Ilona, Simák Mária.

Az Irgalmasság szentévének lezárása
A 2016 év az Isteni Irgalmasság
szentéve volt a világegyházban. Ennek
jegyében a mi egyházközösségünk is
aktív tevékenységgel bekapcsolódót.
Hétről-hétre imádkoztuk az irgalmasság
rózsafüzérét minden vasárnap három
órakor az Isteni irgalmasság szentképe
előtt, ezt követően pedig minden héten
más-más család fogadta be ezt a képet
és a kis közösségek által is könyörögtünk
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és bekapcsolódtunk a közös imákba.
A szentév elteltével odaajándékoztuk
a szentképet annak a családnak, aki a
legtöbbet fogadta be. Az év lezárásával
viszont nem zárult le imánk, továbbra
is áhítatos lélekkel imádkozzuk az Isteni
irgalmasság
rózsafüzérét
többféle
alkalomkor,
többféle
szándékra.

Gyermekáldás a betlehemnél
A karácsonyi ünnepek keretében
lelkiatyánk ft. Novák József atya
nagykarácsony napján a legkisebbeket
várta a betlehemi jászolhoz, ahol
gyermekáldásban részesítette őket.
A kicsik szüleikkel megtekintették a
betlehemet és a Szent család példájára
közösen örültek az ünnepnek és az
apró édességnek, amit lelkiatyánk
ajándékozott nekik.

2017. Húsvét
Közös ünnep az idős testvérekkel
Január utolsó vasárnapján a délutáni
órákban közös ünnepélyre voltak
hivatalosak falunk idős és nyugdíjas
lakosai. A községi hivatal és a helyi
alapiskola
közös
szervezésében
szórakoztató műsorral egybekötött
ünnepélyt szerveztek, ahol lelkiatyánk
ft.
Novák
József
megköszönte
a szervezőknek a törődést és
megemlékezést és egyben asztali
áldásban részesítette a jelenlévőket.
Vidám perceket töltöttek együtt a lakosok
finom vacsora és beszélgetés mellett.
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szentmisével zárjuk az engesztelő
ájtatosságot. Köszönet lelkiatyánknak,
aki kezdeményezte és jelenlétével
buzdítva együtt velünk imádkozik.
Keresztúti ájtatosságok
A nagyböjti szent időben minden
vasárnap
délután
végigjártuk
Krisztus keresztútját emlékezvén az
Ő szenvedéséről és kereszthaláláról.
Külön végeztek a legkisebbek – az első
szentáldozásra készülők, a fiatalok, a
Mária Légió tagjai és nem utolsó sorban
lelkiatyánk, aki a betegekért ajánlotta
fel a keresztúti ájtatosságot. Lelkileg
megerősödve tértünk haza otthonainkba,
vállalva mindennapi kisebb-nagyobb
keresztjeinket.

Fatimai engesztelő ájtatosságok
Február első szombatjától minden
hónapban közös ájtatosságok végzünk
a fatimai jelenések 100. évfordulója
alkalmából.
Ezen
ájtatosságok
a
szentmisék előtt rövid elmélkedéssel
kezdődnek a szentírás szavaival, majd
rövid idézet hangzik el a látnokok
életéből. Elimádkozva a rózsafüzért
szentségi áldásban részesülünk és
Bibliaverseny 2017
A márciusi hónap a bibliaversenyek
ideje. Az idei bibliaverseny a szomszédos
esperességben – Korponán zajlott, mivel
a nagykürtösi esperesség egyedüli
versenyzői voltak a csábi alapiskola diákjai
– a szlovák tagozat részéről. Iskolánkat
és egyben az egész esperességet három
dacsókeszii lány képviselte – Huszár
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Nikola, Kanalos Barbara és Szabó
Mónika. A lányok alaposan felkészültek
az ószövetségi Teremtés, Bírák és Dániel
könyvéből és az újszövetségi szent
Pál Efezusi leveléből. Az ellenfelük
Ipolyság csapata volt, akit húsz pontos
előnnyel legyőztek. A lányoknak ezúton
is gratulálunk és további jó szereplést
kívánunk a számunkra.

A Mária Légió tevékenysége
Március 26. a zselízi Commicium ülésén a
csábi „Örömünk oka” praesidium tartott
beszámolót a félévi tevékenységéről.
Balga Mária tisztségviselő – pénztáros
tartotta a beszámolót. A fogadalom
megújító ülésre május 8.-án fog sor
kerülni, amelyre ezúton is sok szeretettel
meghívunk minden Mária Légiós
tagot, segédimádkozót és egyben
szimpatizánst is.
Április 3.-án Balga Marika letette
fogadalmát és így a Mária Légió aktív
tagjává vált a csábi „Örömünk oka”
praesidiumban.
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Az Irgalmasság rendkívüli éve
(Rövid visszatekintés)
Az Irgalmasság rendkívüli éve lezárult.
Hogyan is köszönjük meg az Úrnak ezt az
évet? Ez az év az egész népesség részére
volt, nemcsak a hívő katolikusoknak. Az
Irgalmasság rendkívüli éve már némi
fellendülést adott kezdetekor az akkori
adventhez.
Lehet, hogy sokakat invitált a szentségek
felvételéhez, új fogadalmakhoz…
Tegyük fel magunknak a kérdést, mit
kaptam én az Irgalmasság rendkívüli évétől?
Miután vágyódtam? Hogy éltem át az
Irgalmasság rendkívüli évét, mire jöttem rá?
Mit sikerült javítani, tökéletesíteni magamon?
Tegyünk egy lelkiismeret vizsgálatot, leltárt
magunkban. Tapasztalatot szerezhettünk,
hogy mit kell javítani magunkon ami a
bűnbánatot,
megbocsátást
lelkiismeret
vizsgálatot illeti. Ahogy Isten megbocsátott
nekem, úgy meg kell bocsátanom nekem
is a felebarátomnak, elnéző kell hogy
legyek. Tény hogy a megbocsátás egy nagy
művészet is. A megbocsátás egy bonyolult
probléma, hiszen mindannyian magunkról
tudjuk. Ez talán igényelne egy teljes fejezetet
vagy cikket szentelni néki és mélyebben
elgondolkodni és elmélkedni a megbocsátás
fogalmáról. Köszönjük meg a szentatyánknak
az Irgalmasság évének a kihirdetését és
vizsgáljuk magunkban, mit tett velünk,

bennünk az Isten irgalma ez alatt az év alatt.
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és vegyük
észre hogy fejlődtünk-e lelkileg és gazdagító
volt-e számunkra ez az év?
Szeretet nélkül nincs irgalom és
irgalom nélkül nincs megbocsátás. Ez a
három fogalom nagyon szorosan összefügg
egymással. Bizonyos párhuzamot vonhatunk
a Szentháromság (trinity) elvével. Szeretet
nélkül nem tudunk megbocsátani és ehhez
szükséges a kegyelem és az irgalmasság.
A szeretet - megbocsátás – irgalmasság
dialektikusan kapcsolódik egymáshoz. Az
egyik nem létezhet a másik nélkül, ciklikusan
kapcsolódnak egymáshoz és kölcsönösen
összefüggenek. Ezért valóban trinitit alkotnak
hasonlóan mint a Szentháromság. Ez
világosan látható a mellékelt képen.
Isten életünk minden pillanatában
kimutatja a szeretetét, irgalmasságát,
megbocsátását. Ezért nekem is irgalmasnak
kell lennem még az ellenségeimmel szemben
is, és meg kell bocsátanom nekik is. Köszönjük
meg szentatyánknak, hogy meghirdette az
Irgalmasság rendkívüli évét. Bár az Irgalmasság
rendkívüli éve véget ér, de számolhatunk
Isten végtelen irgalmasságával. Találkozásaink
az emberekkel mutassák ki irgalmasságunkat,
szeretetünket, megbocsátásunkat.
HP
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A templomi viselkedés etikettje

A templomi „illemszabályok” az Isten és a hívő közösség iránti tiszteletből következnek.
Az alábbi szempontok segítségével átgondolhatod, van-e olyasmi, amire jobban kellene
figyelned:
1. Öltözz rendesen és illendően! A szentmisében maga az Isten jön el közénk. Ezért ha csak
teheted, méltó, vasárnapi öltözékben jelenj meg a misén. Nőként ne nehezítsd a férfiak
számára a tisztaság megélését azzal, hogy rövid szoknyában, testhez tapadó nadrágban,
fedetlen vállal/keblekkel mutatkozol. Különösen ügyelj erre a templomi környezetben!
2. Férfiként templomba lépve vedd le a sapkát, kalapot! Ez társadalmi szokás, de a
templomban is ügyelnünk kell rá, a tiszteletadás jeleként.
3. A templomba belépve és onnan kilépve hajts térdet a tabernákulum felé! A térdhajtással
az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust, a mindenség Királyát köszöntjük. Ne pukedli
legyen, hanem a hódolat és imádás gesztusa, amelyben az egyik térd a földet érinti. Aki
fizikailag nem tud fél térdre ereszkedni, tiszteletteljes főhajtással köszöntheti Jézust.
4. Érkezéskor és távozáskor szenteltvízzel vess keresztet! E mozdulat hitvallás,
keresztségünkre emlékeztet, mely által Krisztus Egyházának tagjai lettünk. Hálaadással
gondolhatsz erre, amikor keresztet vetsz.
5. Ne egyél és ne igyál a templomban! Kivételt jelenthet, ha a pap vagy egy kórustag
diszkréten vizet iszik. Beteg vagy csecsemő is kaphat inni. (Szoptatni viszont kultúránkban
másoktól elvonulva illendő.) Rágógumit se rágj! Templomban udvariatlanság, és nem
segíti az imádságos elmélyülést.
6. Legalább néhány perccel a mise kezdete előtt érkezz. Imádsággal ráhangolódva jobban
elő tudsz készülni a szentmisére. Ha nem tudsz időben odaérni, hátul keress helyet, hogy
ne zavard a többieket.
7. Ha a pad szélén ülsz le, udvariatlanság elvárni az utánad érkezőktől, hogy átmásszanak
rajtad az ülőhelyért. Ilyenkor készségesen húzódj a sor közepe felé, hogy leülhessenek.
Még jobb, ha már érkezéskor nem a pad szélén, hanem középen ülsz le, hogy mások is
elférjenek. Ha tele a templom, alapvető udvariasság a nők, idősebbek számára átadni az
ülőhelyet.
8. Szentmise közben legyen kikapcsolva a mobiltelefonod! Ha rendkívüli szükséghelyzetben
mégis használnod kell, diszkréten menj ki a templomból.
9. A templomban őrizd a csendet, ne beszélgess! A mise előtti és utáni percek nem
társalkodásra, hanem imádságra szolgálnak. Ha valamit feltétlenül mondanod kell, halkan
és röviden tedd. A félhangos beszélgetés zavarhatja az imádkozókat.
10. Kisgyerekkel a pad szélén vagy hátul ülj le. Ha zajong, mihamarabb menj hátra vele.
Nem szégyen, ha csitítod vagy kiviszed a templomból; rosszabb, ha zavarja a misét.
11. Mise alatt ne olvass templomi újságot, imakönyvet! Hogy esne neked, ha valaki
vendégségbe jönne hozzád, és ahelyett, hogy veled beszélgetne, nekiállna olvasni? Isten
házában te vagy a vendég és téged vár a Házigazda!
12. Ha tiszta énekhangot kaptál Istentől, énekelj a szentmisén! Aki énekel, kétszeresen
imádkozik, és aktívan hozzájárul, hogy a szertartás még szebb legyen. A túl hangos vagy
nem tiszta éneklés viszont zavaró a többiek számára, ezért kerülendő.
13. A békeköszöntésnél nézz a másik ember szemébe, miközben kezet fogsz vele!
Udvariatlan, sőt bántó, ha kézfogás közben már azt nézed, ki lesz a következő. Inkább
ajándékozd meg őt tekinteted által lelked gazdagságával! Szívből mondd: „Béke veled!”

6

CSÁBÍTÓ

2017. Húsvét

A kézfogás lehetőleg csak a közvetlenül
melletted, előtted és mögötted ülőkre
terjedjen ki. A szentáldozás előtti percekben
zavaró, ha valaki az egész sorral kezet akar
fogni, vagy vándorútra indul a padtömbök
között.
14. Amikor áldozni mész, ne üdvözöld sorra
az ismerőseidet! Nem a társas lét, hanem
a belső összeszedettség pillanatai ezek: a
végtelen Istennel készülsz találkozni. Krisztus
Testét a pap előtt vedd magadhoz, majd zárt,
mozdulatlan szájjal térj vissza a helyedre. A
szentostyát nem illik szétrágni.
15. Csak a záró ének elhangzása után
indulj kifelé a templomból! Előfordulhat,
hogy sietned kell, azonban a pap és az
asszisztencia kivonulását ilyenkor is illik
megvárni. Lehetőleg mégis a záró ének
végén indulj a kijárat felé, mégpedig
csöndben, hogy ne zavard a tovább
imádkozókat. Az ismerősökkel a templomon
kívül üdvözölhetitek egymást.
christianae.wordpress.com
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Gondolatok az úton egy Ország felé

Ki szeretne a mennybe jutni? Száz ember közül ketten-hárman, már csak azért is azt válaszolnák,
ők inkább nem. Mert ha az és az is oda bejut, akkor ők inkább mennek a pokolba. Mert akkor
szerintük nincs igazság. Az még a hétköznapi misékre is eljár, áldozik minden szentmisén, közben
semmivel sem jobb mint én, vagy mások. És már meg is szóltuk, már rosszabbak vagyunk nála.
Ha a böjtben elmegyünk a keresztútra vasárnaponként, végig kísérhetjük Jézus szenvedését.
Mi gyarló emberek elítéltük, Jézus pedig ártatlanul is vállalta értünk, helyettünk. Vállára vette a
keresztet a mi bűneink súlyával jól megnehezítve, többször elesett, de még egy darabon segíteni
is kellett, mert már még ő is az Isten Fia is kevés volt olyan sok bűn hatalmas súlyát keresztjével
megtartani, mert a bűnünk csak egyre nyomta és nyomta le egészen a földig keresztjét. Anyja
arcán is kellett látnia a keserves szenvedést saját baja, szenvedése közepette, hogy még ezzel is
nehezebb legyen a Golgotához vezető út. Sokan siránkoztak, sajnálták Jézust, volt aki a kendőjét
nyújtotta együtt érzően, törüld le könnyeidet a sótól, portól mart vizes, véres arcodat.
Mi nemhogy végigjárjuk ezt a keresztutat, de az első állomásnál leragadtunk: NE ÍTÉLJ
MEG MÁST. De mikor olyan nehéz nem foglalkozni más botlásaival, hibáival... Pedig ismerjük a
mondást: mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és járd végig az utamat. Járd végig a múltamat,
érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat, az örömeimet. Tedd meg a lépéseket, amelyeket
én megtettem és botladozz meg minden kövön, amelyen én megbotlottam s mindegyik
botlás után állj fel és menj tovább, úgy ahogy én tettem. Csakis ezután ítélkezhetsz rólam,
felettem. Akkor mondhatod, hogy ismersz!...
Az a kis ördög bennünk van a génjeinkben a lényünkben, csak kerítést kell szabnunk köréje.
Egyre kisebb helyre kell szorítanunk, hogy már ne tudjon mozdulni sem bennünk. Így egyre
nagyobb helyet adunk a jónak és a Jó Istennel összekötő szeretetnek.
Egyik munkahelyemen történt, hogy kaptam minden hónapban plusz pénzt azért, mert
munkám révén olyan helyekre is be kellett mennem, ahol valami fertőzést, vagy betegséget
elkaphattam. Az egyik munkatársam elment az igazgatóságra, hogy én azt a plusz pénzt nem
érdemlem meg, mert ők is dolgoznak olyan helyeken és ők nem kapják. A főnököm ennyit
mondott: tőlem azt a pénzt nem fogják elvenni, mert jár. És ha a kollégám nem azért megy az
igazgatóságra, hogy tőlem is vegyék el, hanem, hogy nekik is adják meg, már nekik is járna. Ha
nem abból a szögből nézzük a dolgokat, amit már megszoktunk, amely irányból csak a rosszat
látjuk a másik oldaláról lehet, hogy látnánk szépet is, jót is, minek örülhetnénk és boldogabbak
volnánk.
Ha a vasárnapot miután megtisztálkodtunk és felvettük az ünneplőt szentmisével
kezdenénk, ahol az életnek csak a jó oldala tárulhat felénk, minek fénye átvilágít a halálunk
utáni életünkre is és a vasárnapi ebédet egy közös asztalnál fogyasztanák a családok meghitt
beszélgetés mellett, majd fojtatva közös délutáni programmal, máris megtapasztalhatnánk az
élet szebb, jobb, fényesebb oldalát. A prédikációkban hallott gondolatokból meríthetnénk erőt a
hétköznapokban megélt percekre is. De mintha kényelmesebb volna az élet másik oldala, ahol
nincsen templom, ahol nem kell a szeretet, én elvagyok, így nekem jó, velem ne foglalkozzon
senki, én se törődök másokkal. Így az Isten házában egyre több az üresen álló padsor és ez nem
a lelkiatyánkon múlik. Ő megtesz mindent, hogy széppé tegye a szentmiséket. A Jó Istentől
kiáradó szeretettel szól hozzánk hívekhez, odafigyeléssel az égiek felé kiemelt tisztelettel a
hívőket még soha nem untatva, de irányítva-navigálva az Isteni tudományok útján. Ellát minket
házi feladatokkal, hogy vasárnaptól vasárnapig mi világítsa be életünk szürke hétköznapjait.
Még nem is olyan régen a nagyszüleink ha a ház körül dolgoztak, vagy a szőlővel foglalkoztak
és közben megszólalt a déli harang, levették a sapkájukat, leültek, vagy ledemecköltek valamire,
ami éppen kézügyben volt és csendesen imádkozták a déli imát. Mi akkori fiatalok ezt látva,
szintén leültünk és imádkoztunk. Ha most egy legény a többi fiatal előtt ezt megtenné, mi
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történne? Ha egy Jézus szobor előtt, vagy egy Mária kép előtt imádkozna és a barátja ezt
látná lehet, hogy így reagálna: normális vagy? Szobrokhoz meg képekhez beszélsz? Jobb
ha messzebbre megyek, mert még valamit elkapok tőled!
Aki nincsen állandó kapcsolatban az égiekkel (imákon keresztül, fohászokon,
szentmiséken) az tényleg csak egy szobrot, vagy képet lát maga előtt. Egy hívő ember
magát Jézust, vagy a Szűzanyát látja, nem a szobrot, vagy képet és hozzájuk szól, imádkozik.
Ha valami gondok gyötrik, vagy fájdalmak kínozzák nem mérgelődik, szitkozódik, hanem
lépkedik a keresztúton, megy Jézus után - „Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát,
vegye fel keresztjét, és kövessen engem!”
A nagyböjt lelkületének része a vasárnap délutánonként végzett keresztút, melyek
kapcsán újra és újra átélhetjük, egy picit bele folyhatunk Jézus Krisztus szenvedéseibe.
A nagyböjt lényege Húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés.
A böjt kiengesztelődés a lemondás révén. Legyen ez a Húsvét feltámadás mindannyiunk
számára egy új életre, hol nem akadunk el a keresztútnak egyik állomásán sem, hanem
segítünk vinni Jézus keresztjét, ha elesünk újra felállunk és ha kell meg is halunk ezen a
kereszten, mert aki így hal meg az Jézus Krisztussal együtt feltámad az Örök életre.
IIT
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Bemutatkoznak elsőáldozóink

Május 14. tizenegy gyermek járul első szentáldozáshoz templomunkban. Hatan közülük
csábiak, öten pedig dacsókesziiek. Ezúton is szeretnének bemutatkozni és elmondani
magukról a legfontosabbat.

Ďörď Roland
Csábon
élek
szüleimmel
és
nagyszüleimmel. Nagyon szeretek
apunak segíteni. Már nagyon várom
az elsőáldozást, hogy magamhoz
vegyem az Úr Jézust.

György Viktória
Csábon élek testvéremmel Natival
és apukámmal. Nagyon szeretek
olvasni és verseket szavalni. Tavaly
sok versenyt megnyertem. Szeretek
táncolni is és kedvelem az állatokat.
Sokat gondolok az elsőáldozásom
napjára, nagy ünnep lesz számunkra.

Husár István
Dacsókeszin élek szüleimmel és
nagyszüleimmel. A legjobb barátom
Robi, akivel együtt leszek elsőáldozó.
Nagyon szeretem a tornát és az
informatikát, otthon szeretek rajzolni.
Már nagyon várom ezt a napot, sokat
készülünk rá.
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Huszár Róbert
Dacsókeszin élek szüleimmel és
testvéremmel
Nikivel.
Kedvenc
tantárgyam a torna. Szeretem az
állatokat, különösen a cicákat. Nagyon
várom az elsőáldozásom napját, mert
együtt fog ünnepelni az egész család.

Kováč Jaroslava
Dacsókeszin élek testvéreimmel és
szüleinkkel, nagyszüleimmel. Két
testvéremmel leszek elsőáldozó,
együtt leszünk mind a hárman.
Mivel én már 13 éves leszek,
komolyabban készülök és élem át
ezeket a előkészületeket. Kedvelem az
informatikát és a tornát.

Kováč Karin
Dacsókeszin
élek
két
lány
testvéremmel (akikkel együtt leszünk
elsőáldozók),
fiú
testvérünkkel
Jankoval és szüleinkkel. Szeretem a
labdajátékokat. Az elsőáldozást már
nagyon várom, mert együtt lesz a
család, nagy ünnep lesz ez számunkra,
szép ruhám lesz és valóra válik az
álmunk.
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Kováč Patrícia
Dacsókeszin élek és két testvéremmel
– Jarkával és Patríciával leszek
elsőáldozó. 11 éves leszek és már
nagyon várom azt a napot, amikor
együtt ünneplőben először vesszük
Jézust a szívünkbe. Nagy nap lesz ez a
családunk számára.

Mirga Erik
Csábon élek testvéreimmel és
anyukámmal.
Nagyon
szeretek
biciklizni és focizni. Szeretem a szerdai
gyermekmiséket és már nagyon
várom az elsőáldozást.

Peterec Dominika
Csábon
élek
testvéreimmel
Monikával, Martinnal, szüleimmel
és nagymamával. Nagyon szeretek
játszani a babáimmal. A kedvenc
tantárgyam a szlovák nyelv, szeretek
énekelni és sakkozni. Az elsőáldozást
már nagyon várom, mert magamhoz
veszem az Úr Jézus testét.
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Slovík Denis
Csábon élek testvéreimmel Robival,
Petivel és szüleimmel. Lukanyényébe
járok iskolába. Szeretek biciklizni
és kint játszani. Nagyon várom
az elsőáldozást, hogy Jézussal
találkozzak.

Sýkorová Michaela
Csábon
élek
szüleimmel
és
nagyszüleimmel. Szeretek biciklizni,
a kedvenc tantárgyaim közé tartozik
a matematika, hittan és informatika.
Nagyon várom már, hogy az Úr Jézus
testét magamhoz vegyem.

Fehér nap
Üdvözölt Légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.

És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsőinél
Égi fénnyel tűz reájuk
Hófehér.

Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égő sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér.

Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.

Sík Sándor
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Finom falatok

„Macska szemek”
Tészta:
• 40 dkg sima liszt
• 20 dkg margarin
• 12 dkg porcukor
• 1 egész tojás
Az alapanyagokat
összegyúrjuk és gömbölyűre
szaggatjuk.
Krém:
• 2 dl tej
• 5 dkg kristály cukor
• 1 tojás sárgája
• 1 zlatý klas
• 1 evőkanál kakaó
Az alapanyagokat megfőzzük,
hogyha kihűlt, hozzá keverünk
egy egész margarint.

Kókuszhab:
• 6 tojás fehérje
• 30 dkg porcukor
Ezt pára felett felverni majd beletenni a végén 25 dkg kókuszreszeléket. Nyomózsákkal kis
habcsókokat formálni, lassú tűznél megsütni, inkább szárítani.
Hogyha minden elkészül a karikákat megkenjük lekvárral, rányomjuk a krémet, ráhelyezzük
a kókuszhabcsókokat és csokiba mártogatjuk az alját. Egy adagból kb. 70-80 darabot
készíthetünk.
Cibulya Katalin
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„Marika marlenkája”
Tészta:
• 12 dkg hera
• 3 evőkanál méz (púpozott)
• 25 dkg porcukor
• 1 csapott evőkanál szóda
bikarbóna
• 1 kiskanál ecet
• 2 nagy tojás
• 60 dkg speciális sima liszt
Töltelék:
• 1 sűrített tej (salko – 1 órát
kell főzni)
• 25 dkg vaj
• 5 dcl tej
• 2-3 evőkanál kristály cukor
• 1 karamell puding

A herát és a mézet (aranysárgára) felolvasztani, beletenni a cukrot – megolvasztani, lassan
keverni, először sárga lesz a massza, kezd karamellizálódni, beleteszünk 1 evő kanál szóda
bikarbónát amit egy kiskanál ecettel elkeverünk, gyenge lángon keverjük. Amikor kezd
barnulni, levesszük a tűzről és 5 percig pihentetjük. Közben lehet kevergetni, majd hozzá
keverünk egy tojást és a lisztet – összegyúrjuk. Szét osztjuk 6 cipóra és sütő papíron a tepsi
hátán meg sütjük.
Majd elkészítjük a tölteléket: - megfőzzük a pudingot a tejjel és cukorral, majd hagyjuk
kihűlni. A sűrített tejet, amit előző nap megfőztünk – kikeverjük a vajjal. Ebbe a krémbe
belekanalazzuk a kihűlt pudingot és megtöltjük a lapokat. Az ötödik lap tetejére is teszünk
krémet. A hatodik lapot, amit kisebbre sütünk – össze törjük és rá szórjuk a tetejére – ezt
csokival meglocsoljuk.
Balga Marika
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Egy kis mosoly

Praktikus
Két hittanos beszélget:
-Holnap elsőpéntek, gyónni kell mennem, de nincs egy bűnöm se.
– Ez már velem is megtörtént – mondja a másik.
– Ekkor loptam a mamámtól egy százast. Így lett bűnöm, sőt pénzem is.
Rádiós kar
A plébános meglátogatja az óvodát és megkérdezte az egyik kicsit:
-Tudod ki vagyok én?
– Persze, te vagy a templom bemondója!
Utolsó áldozó
Peti meséli a nagynénjének:
-Ugye tudod, néni, hogy múlt vasárnap lettem volna elsőáldozó! De nem sikerült.
-Hogyhogy?
-Felsorakoztunk az oltár előtt, s mivel én vagyok a legmagasabb, hátra állítottak. Így én utolsó
áldozó lettem …
A vendég
A családban minden étkezésnél elmondják az asztali imádságot, a gyerekek is buzgón fújják:
-„Édes Jézus, légy vendégünk …”
Valamelyik nap az ebédnél egy légy szál le az asztal közepére, mire a kis Kati boldogan felkiált:
-Nézd, mami, megjött a légy vendégünk!
Fura család
Az év elején bemutatkozás történt, ahol Robi ezt
mondta:
-Nálunk otthon van öt lovunk, két hintónk,
hat autónk, három repülőgépünk és még egy
űrhajónk is!
-Hogyhogy? Ilyen gazdagok a szüleid:
-Nem, hanem körhintások.
Különös kívánság
A házaspár ezüstlakodalmát ünnepli. Az
alkalomra sok kedves ajándékot kaptak.
Lelkészük egy szép bronz vázát nyújtott át nekik,
amelyet hibátlanul vésett felirat díszített – bár
egy fontos írásjel lemaradt róla:
A mi Urunk bőséges kegyelme áldjon és óvjon
benneteket Nagy János lelkésztől.
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Harmadosztályú temetés
Velencében egy férfi bejelentette felesége halálát a plébánosnak.
-Milyen temetést kíván? Első, másod – vagy harmadosztályút?
-Nincs pénzem, válaszol a szegény ember.
-Tehát harmadosztályút – állapította meg a plébános.
-Az milyen lesz atyám, kérdezi?
-A papot gondolán viszik, a koporsók és a gyászolók pedig úsznak utána.
Házastársi ima
Az egyszeri menyecske imádság férjéért:
-Istenem, kérlek, adj nekem bölcsességet, hogy megérthessem a páromat, adj szeretetet,
hogy megbocsáthassak neki, és adj türelmet, hogy elviseljem a hibáit! Mást ne is adj nekem,
Uram, mert ha erőt kérnék és kapnék, akkor biztos agyoncsapnám a csibészt! Amen.
Levele érkezett
A ferencesek elhatározzák, hogy haladnak a korral, így még a legöregebb atya is nagy
buzgalommal elkezdi tanulni az internet kezelésének titkait. Valamelyik délelőtt az egyik
atya megkérdi a társát:
-Habakuk páter, miért mentél le ma délelőtt vagy nyolcszor a kapus testvérhez?
-Megkérdezni, hogy járt-e itt a postás. A számítógép ugyanis állandóan azt írja ki, hogy
levelem jött.
Ok és okozat
A sivatagi remete felkeresi a közelben lakó társát. Meghökkenve látja, hogy testvére mennyire
lesoványodott, mióta nem látta.
-Testvérem, nem viszed túlzásba böjtöt? Hiszen már csont és bőr vagy! Ha meglát téged
valaki, azt gondolja, hogy éhínség volt a környéken.
-Ez igaz – válaszolja a remete. – Ám ha téged is megpillantanak, bizonyára azt hiszek majd,
hogy te voltál az oka …
A mélység és a magasság imája
Egy idős férfi fohásza:
-Nem kérek tőled sokat, ó, Uram, csak annyit, hogy a vérnyomásom alacsonyabb legyen, a
nyugdíjam pedig magasabb!

A csábi plébániaközösség lapja,
X. évfolyam 1. szám, 2017. 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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Isten dobozai
Isten két dobozt adott nekem, és azt mondta :

- A fekete dobozba gyűjtsd bánatodat és a minden örömödet az arany dobozba.
Megfogadtam amit mondott, így mindkét dobozba gyűjtögettem, ahogy kérte.
Az arany doboz napról napra nehezebb lett, de a fekete egyre könnyebb.
Kíváncsiságból kinyitottam a fekete dobozt, hogy megtudjam az okát.
A doboz alján találtam egy lyukat, melyen a bánat kipotyogott.
Megmutattam Istennek a lyukat és eltűnődtem,
- Kíváncsi vagyok, hogy hova tűntek belőle a bánataim !
Ő gyengéden elmosolyodott és így szólt :
- Gyermekem, mindegyik itt van velem.
Megkérdeztem Istent :
- Miért adtad nekem a dobozokat ? Miért adtad az arany dobozt és a lyukas feketét ?
- Gyermekem, az arany dobozt azért adtam, hogy számold az áldásokat, a feketét pedig
azért, hogy tudj elengedni..
Hajlamosak vagyunk arra, hogy a fájdalmas és bántó dolgokat, eseményeket nem tudjuk
elfeledni, és gyakran előhozzuk azokat. Ilyenkor olyasmi történik velünk, mint amikor a
gyógyulás közepén tartó sebet ismét feltépnénk. Engedjük el ezeket a fájdalmakat, ne
emésszük magunkat, hiszen változtatni már úgy sem tudunk rajta.
Emlékezzünk inkább a szépre, a jóra és az örömre.
(Ismeretlen szerző )
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Krisztus hív a kereszt alá
Jöjj a kereszthez, ha bánat súlya nyom,
Jöjj, itt le csendesül a sajgó fájdalom.
Nem fogja el lelkedet a néma csüggedés,
jöjj, én megtanítalak, hogy mi a szenvedés.
Szenvedés tűzében tisztítom lelked én,
Szenvedések szárnyán száll a szíved felém,
Ó, jöjj, megértelek, szeretlek, gyermekem,
minden ki ontott könny drága kincs nekem.
Szeress és ajánld fel nyomasztó kínodat,
vedd fel a kereszted és kövesd utamat.
Ugye megérted, amit a világ nem ért,
mily édes szenvedni Jézussal –Jézusért.
Ha pedig az élet kegyetlen lesz hozzád,
ha mindenki el hagy, akitől sokat vársz,
s ha szíved összetört s a lelked nagyon fáj,
borulj a kereszthez, ott sosem csalódtál.
Most megáldalak, menj küzdeni szenvedni:
De várlak! Jöjj hozzám erőt meríteni!
(világháló)

