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Farsang után böjt
A farsang a karácsonyi ünnepkör végén,
vízkeresztkor (január 6.) indul és a húsvéti
ünnepkör kezdetéig, a (változó idôpontra
esô) hamvazószerdáig tart. A kereszténység
elôtti idôkbôl származó farsangot az „erkölcsös” 16–17. században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt
tiltották, azonban a reformáció-ellenreformáció szellemi légköre sem volt elegendô a
hagyomány felszámolásához. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus
naptárban nem kötôdik hozzá jelentôs vallási ünnep, alapvetôen a gazdag néphagyományokra épül. A farsang azon kevés népszokásaink egyike, amely a múlt században
életben maradt, életképesnek bizonyul a 21.
század kezdetén is, és remélhetjük, hogy
még századokon át az lesz.

nyelvvel – a farsang szó nyert létjogosultságot a karnevál helyett. A német eredetû
fasching szóból származó kifejezés jelentése húshagyókedd, ami az ünnep végére, a
húsvétot megelôzô böjt kezdetére utal. (A
karnevál jelentése valószínûleg ugyanez: a
cardo és vale fordítása „hús, Isten hozzád!”)
Akárcsak kisfarsangkor, nagyfarsang
idején is szabad a tánc, a bálok szervezése
és a házasságkötés, tulajdonképpen a húsvétot megelôzô negyvennapos böjt elôtti
féktelen mulatozás idôszaka. A szokásjogon
alapuló merev szabályok pár hétre meg-

A középkori Magyarországon a farsangot
a nemesi, polgári és népi kultúrában egyaránt megünnepelték: míg a királyi udvarban
karneválokat tartottak, addig a városokban
és a falvakban „fársángot”. A magyar
nyelvbe – szemben a legtöbb európai

A böjtrôl – „Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ô már valami mással töltekezett be, de nem
Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik, az nem
virraszt, és aki nem virraszt, azt alva fogja találni az érkezô Vôlegény. – A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás
a mélységbôl, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb
sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ui. Istennel találkozunk.
Erôtlenségünk mélysége Isten mélysége után kiált:
»abyssus abyssum invocat«, örvény az örvénynek kiált.”
(Anselm Grün: Böjt – Test és lélek imája)
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szûnnek létezni, a világ kifordul önmagából. Tetôpontját a hamvazószerdát megelôzô héten éri el. Az utolsó napok jelentôségét bizonyítja, hogy minden egyes
napnak külön elnevezése alakult ki a magyar nyelvben. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása, amelyet jól példáz a következmény nélküli bolondázás az álarc névtelensége mögött vagy a nemi szerepek felrúgása asszonyfarsangkor.
És farsang után kezdôdik a böjti idôszak.
Nem, nem átvitt értelemben. Szó szerint:
enyhén korgó gyomrom emlékeztet mindig
arra, hogy megkezdôdött a böjt, és én –
mint már néhány éve – betartom a magam
szabta szabályokat: tabu a hús, a kávé, az
alkohol. Nem (csak) vallásos alapon lehet
böjtölni.
Nem a katolikus egyház találta fel a böjt
intézményét, az indiai aszkéták is böjtöltek,
igaz, ôk kissé túlzásba vitték és csontig soványodtak. Elege is lett szegény Siddharta
Gautamának az éhezésbôl, és lám, mégis
belôle lett Buddha, sikerült neki az „ébredés” éhezés nélkül is. Na, nem mintha
Buddha akarnék lenni, pláne, hogy az egy
egészen más vallás. Persze, kedves bónusz
lenne halhatatlanná válni. Mellesleg sokkal
jobban tudja az ember értékelni azt, amit
egy ideig mellôzni kénytelen. Szóval a farsang után mindenkit biztatok egy igazi, komoly böjtre, mert csak nyerni lehet vele.
Laczkó Mihály

JELES NAPOK
indaz, ami a vízöntô idôszakában szálakra, darabokra bomlott szét, a Halak enyhületében
nyálkás uszadékká lesz. A tavaszelôn földbe került mag is föladja mag-életét, halálra
válik, hogy a belôle sarjadó életnek táplálója lehessen.
Kettôs tulajdonságú a Halak hosszú ideje (a nagyböjt hat hete), hiszen ilyenkor
már feszül a rügy az ágakon, fényesedik a füvek töve, s a gyökeret eresztett
magból kibújik a csíra. A
Halak idôszaka olyan, amilyen jelölôje, amely ezüst,
hideg pikkelyével az elmúlást idézi, a halált, minden élet alapját, ágyát; de a hal az,
aki ezernyi ikrát rak, ô a legszaporább élet
is. S a Halak idôszaka miképpen a hajnali
mocsár: a szuszogó, gôzölgô, bûzös halálhely, amelyben mindig jelenvaló az oszló,
az áldozat, de amelyben minden pillanatban ott van a sokféle születés. A mocsár
rút, sötét, gyászos, de a virágok virága a
tavirózsa rajta virít. A mocsár mélye súlyosabb minden másnál, ám a szinte testtelen
molnárka hártya vizén érzi jól magát.
A régiségben együtt volt az ember e
kettôsséggel. Hamvazószerdától böjtölt
húsvét hajnalig, s böjt nemcsak a zsíros
ételektôl való tartózkodást jelentette. „Eltemette a hegedût”, nem mulatozott, s akik
farsang végén házasodtak össze, nagyböjtben nem ölelkeztek (hiszen a halál elsô
grádicsára léptek; életük, miképpen a magé, áldozat lesz, táplálója a csírának, fészeknyi gyermeknek majd).
Az öregek a határkereszteket keresték
föl processzióval, s „hívták haza” énekükkel a messze földön elhalt hozzátartozókat
is, a halálnak teljesnek kellett lennie, hogy
teljes lehessen húsvétkor majd az élet is.
De a nagyhét igazából a gyerekek örömét
adta. A felnôtt legények, lányok, akik
ilyenkor mulatságon nem találkozhattak,
énekszóra körtáncot jártak, s játszották a
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gyerekek játékait, a kígyózót, az
ostorost, s a gyerekek velük
játszhattak, most nem zavarták
ôket el. A gyerekek „napsugárra
vágyakozó”, felnôtté lenni akaró
csíra kedve teljesült ekképpen; s
piros gyereköröm segítette a
kertben s a határban is az újulni
készülôt.
A föld alatt feszülô csíra, a
pattanni készülô rügy adta s adja
hetedik évig az emberélet, a kisgyermekkor tartalmát – a Halakban áldozat okán újulni készülô
mindenek.
árcius 21-én Szent Benedek ünnepén a
Nap erôre kap, diadalútját kezdi el. A tavaszi napéjegyenlôség ideje ez, amikor is
egyforma hosszúak a nappalok
és az éjszakák. A földek méhében születésre feszül már minden
csíramagzat, s a rügyek is pattanni készülôdnek; de még várniuk
kell, amíg a Nap égi társa a Hold
is megtelik, erôre kap a fönti bába is, aki világra segíti a Naptól
fogant életet. S húsvét hajnalon,
amikor halottaiból támad föl az Úr,
legyôzve a pusztulást, szinte varázsütésre
megújul a határ, a kert, az erdô; zöld-arany
színe ragyog föl a mindeneknek, s vele ragyog a rítusát, dolgát tevô
ember lelke is.
Kemény, bolond szelek
nyargalnak napestig, ûzik a
sárkány „döglelkét”, amely
ott páráll a földeken; a növények tövében, s a vizeken is ott van még
a nyálkás halotti uszadék, amely táplálója,
ágya, anyja volt az újulásnak, de most
„gyermeke” életére tör; ideje lejárt, el kell
most tûnnie. Minden esztendôn Szent
György, a napvitéz gyôzi le, szabadítja ki a
királylányt, a megújult nô-növényi életet a
sárkány, a „poshadt tó ura” fogságából, s ô
tisztítja meg a vizeket is. Napján a régiek
processzióval járták a határt, megtisztították elôbb a bíró és a pap kútját, majd kint a
határban, s a legelôn a forrás- és csordakutakat. A férfinép körmenete volt ez, a harcosé. S ezután ki lehetett hajtani már a legelôre a jószágokat; kürt, tülök szólt, s pattogott az ostoron a rafia.
os hava kemény, férfias, miként a
napvitéz, s mint a huszár, akinek
feszes vörös nadrágja, zsinóros
mentéje, panyókára vetett dolmánya, lova,
kardja, csizmája, lépése mind-mind a harcos férfit idézte meg. Verbunk tánca is,
mert ilyenkor toboroztak dobszóval, tánccal a hazának újoncokat, amikor a minde-
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nekben kozmikusan van jelen a harci kedv.
Szentgyörgyi mise után a besorozottak
mind a falu határában egy alkalmas dombon kalapjukat a négy égtáj felé lengették
meg, kérve a Teremtôt: adja minden „ízét”
erejének – nekik, a haza jövendô szolgáinak, s a nászára készülôdô határnak is.
A Kos tízesztendôs koráig „látta vendégül” a gyermeket; nekilódulást, szaladást,
szelet adott neki, a lét húsvétian, hirtelen
nagyot változó kedvét, erejét. Április 1-jén
a régi faluban fûzfavesszôvel fenekeltek el
minden hét és tíz év közötti gyermeket,
hogy növekedésének rakoncátlansága múljék, s vele a határ zöld-arany vegetációjáé
is.
z esztendô körének változásrendjében a nagyhatalmú Szent
György után a beporzás idôszaka
következik: Ég és Föld násza tombol. A
Márk-napi határjáró körmenet a „nászágyat” szenteli meg. Molnár V. József
Kalendárium címû mûvébôl közli:
Vibling Géza

A

Gyerekfoglalkozás a plébánián

Evangélium miden nap

Az elôzô évben megrendezett városmissziónk folytatásaként
minden hónapban próbáljuk a plébániát megtölteni a gyerekekkel
együtt vidámsággal, énekkel, játékkal. Nagyon fontosnak tartjuk,
hogy a hittanórán kívül a gyerekek megérezhessék,
hogy egy közösségbe tartoznak és a mindennapokban
vagy egy délután közelebb kerülhessenek a Jóistenhez.
A foglalkozást minden hónap harmadik szombatján
tartjuk. Az általános iskolás hittanos gyerekek vesznek
részt rajta, de szívesen látunk más gyermekeket is. Egyegy ilyen alkalmon sokat játszunk, éneklünk, majd elhangzik egy történet, amelyet megbeszélünk. Kézmûves foglalkozásra is sor kerül, és a végén a templomban
lezárjuk egy imádsággal, megköszönve a napot az Úrnak. Ha kedvet kaptál, látogass el hozzánk minden hónap harmadik szombatján az inárcsi római katolikus
plébániára, ahol sok szeretettel várunk Téged!
Forczek Judit

Sajnos katolikus testvéreink közül, akik rendelkeznek internetkapcsolattal, sokan nem tudják, hogy évek óta létezik egy olyan
szolgáltatás, amit lelkünk javára naponta igénybe lehet venni. Ez a
napi evangéliumküldô program. Ha regisztrálunk,
minden nap reggel 5 és 6 óra között töltôdik föl emaljeink közé. Három részbôl áll:
1. a napi evangélium szövege
2. az (evangéliummal kapcsolatos) elmélkedés
Horváth István Sándor, Zalalövô plébánosa tollából
3. egy rövid imádság.
Elolvasása naponta maximum öt-hat percet vesz
igénybe, de akinek reggel van ideje rá (én így csinálom), annak egész napra megvan a lelki útravaló.
Ajánlom mindenkinek! A http://evangelium.katolikus.hu címen lehet regisztrálni.
Benkovics György

Hittanos beszámoló
Hittanos évünk félidejéhez érkeztünk,
amikor érdemes kicsit visszatekinteni az
elmúlt idôszak eseményeire, hogyan is haladunk a kitûzött cél felé.
Az év rendben elkezdôdött, s többnyire
minden hittanra beiratkozott gyermek
rendszeresen részt vesz az órákon.
Mikulásra és karácsonyra külön mûsorral is készültünk. Olyan jó érzés volt, hogy
nem kellett unszolni a gyermekeket a szerepek miatt! A Mikulás bácsit versekkel,
énekekkel köszöntöttük, majd több mint
80 gyermek vette át az ajándékot a szentmise végén.
A karácsony ünnepe már komolyabb
felkészülést igényelt. Advent vasárnapjain
a gyermekekkel közösen imádkozva gyújtottuk meg az adventi koszorún a gyertyákat, szombatonként pedig a pásztorjátékot

próbáltuk. Úgy gondolom, a próbákon
mindenki aktív volt, ami meglátszott az
elôadáson is. Minden szereplônek köszönet jár, mert egész közösségünkhöz közelebb hozták az ünnep lényegét: az ártatlanságot, a gyermeki lelkületet, a szeretetet.
A következô félévre tervezett programok:
– közös nagyböjti készület, ehhez kapcsolódóan egy gyermek-keresztút
– húsvét elôtt tojásfestés
– az anyák napja mûsoros megünneplése
– házi hittanverseny – tedeum
– nyári tábor
A hittanórák mellett lehetôség van havonta egy szombat délutánt kötetlenebbül
együtt tölteni. Délután három órakor kezdünk, majd közösen játszunk, imádko-

Az Inárcsi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány
2010. évi pénzügyi beszámolója
Cím: 2365 Inárcs, Rákóczi út 3/A
Számlaszám:65500044-30053961-53000010,
adószám: 18715967-1-13.
Banki nyitóegyenleg
Inárcs Község Önkormányzatától kapott támogatás
Éves bankköltség
Kapott éves banki kamat
Pályázati pénzbôl kiadások
– szállásdíj
– a Nem adom fel alapítvány kulturális elôadása
– Papadimitriu Athina mûsora
– Centrum ABC
Pénzügyi egyenleg
Az általános forgalmi adót tartalmazó számlák összegébôl
visszaigényelhetô, a bankszámlára márciusban érkezô összeg

29 753 Ft
100 000 Ft
6 100 Ft
2 952 Ft
5 300 Ft
30 000 Ft
62 500 Ft
14 465 Ft
14 340 Ft
15 000 Ft

Hornyákné Németh Ibolya könyvelô
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zunk, történetet hallgatunk, amit jól megbeszélünk, sokat énekelünk, és nem utolsó
sorban kézmûvesedünk.
Ezek az alkalmak sokat segítenek, hogy
jobban megismerjük egymást, hogy
felhôtlenül tudjunk együtt nevetni(!), és
ôszintén tudjuk mondani: „Uram jó veled
együtt lenni!”
Németh Zsuzsanna
hitoktató

Hamarosan itt az adó bevallások ideje.
Kérjük, hogy adójának 1-1%-os
felajánlásával támogassa a
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZAT
(technikai szám: 0011) és az
„INÁRCSI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGÉRT” ALAPÍTVÁNYT
(adószám:18715967-1-13)
Segítségüket elôre is köszöni
a r. kat. egyházközség.
AZ V. VÁCI NEMZETKÖZI GREGORIÁN FESZTIVÁLRA az idén július 7tôl 10-éig kerül sor az,
melyre a világ több
országából érkeznek neves elôadók,
gregorián kórusok
és skólák. A rendezvényrôl lásd bôvebben a
Váci Egyházmegye honlapját!
tudósítónktól
Kiadó: INÁRCSI RÓMAI
KATOLIKUS EGYHÁZ
Felelôs kiadó: Lauter György világi elnök. Felelôs szerkesztô: Laczkó Mihály plébános. Lapterv: Czagányi
László. A szerkesztôség címe: 2365
Inárcs, Rákóczi Ferenc u. 3/a. Megjelenik kéthavonta 200 példányban.
Nyomdai munkálatok: Pressman
Nyomdaipari Bt., Dabas
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NAGYBÖJTI ELÔDÁSSOROZAT
A CSALÁD ÉVÉBEN
CREDO-HÁZ
(Vác, Kossuth tér
4.)
- március 16.,
szerda, 18 óra – Bíró László püspök,
családreferens:
Az
igazság
evangelizációja
- március 22.,
kedd, 18 óra –
Laczkó
Mihály
drogpasztorációs lelkész:
Szenvedély-betegség-nevelés
- március 29., kedd, 18 óra – Máthé
György szolnoki plébános, esperes:
Boldogabb családokért
- április 5., kedd, 18 óra – Faragó Artúr
kórházlelkész, Moys Gábor diakónus:
Gyász a családban – A viskó címû könyv
kapcsán
- április 12., kedd, 18 óra – dr. Beer
Miklós megyéspüspök:
Családi gazdaság
- április 19. kedd 18 óra – Kopp Mária
orvos, pszihológus:
A családosok tovább élnek
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Püspökszentelés Vácott

Zarándoklat Máriagyüdre!

Palánki Ferenc atyát (akit
XVI. Benedek
pápa december
27-én nevezett
ki
az
Egri
Fôegyházmegye segédpüspökévé) a február 26-i ünnepi szentmise keretében Erdô Péter bíboros, Juliusz Janusz
apostoli nuncius és Ternyák Csaba érsek
szentelte fel az egri bazilikában. Az ünnepi
szentmisén egyházközségünk is képviseltette magát. Az imádsággal és énekléssel eltelt kétórás utazás után az ország minden
tájáról özönlô hívekkel együtt érkeztünk
Egerbe. A fôszékesegyház zsúfolásig megtelt püspökökkel, papokkal, papnövendékekkel és hívekkel. Még Olaszországból és
Erdélybôl is voltak meghívottak. A bíboros
úr által celebrált szertartás úgy hatott rám,
mint egy esküvô. A „vôlegény itt a földön
tett esküt, a menyasszony ott fentrôl fogadta az eskü szavát”, és leírhatatlan boldogság
járta át szívünket. Kapás Attila, Talapka István és Beer Miklós püspök atyával is találkoztunk. Ilyen gyönyörû „esküvôn”, mely
mérhetetlen hitrôl tett tanúbizonyságot,
még sosem voltam.
Lévai Istvánné

Egyházközségünk március 26-án (szombaton) zarándokutat szervez Máriagyüdre.
Terveink szerint a kegyhelyen végigjárjuk a
keresztutat, misén veszünk részt, ahol gyónási lehetôség is
lesz. Utána átmegyünk Villányba,
ahol borkóstolóra
és vásárlásra is
lehetôség nyílik.
Hazafelé a pécsi
székesegyházat,
a püspöki kincstárat és az altemplomot tekintjük meg. A részvételi díj elôre láthatólag személyenként 4.500 Ft lesz. Jelentkezni Hornyák Margitnál lehet. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Lauter György
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