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Életrobbanás
„Krisztus feltámadása – ha használhatjuk
az evolúció elméletének a nyelvezetét – a
legnagyobb mutáció, a legdöntôbb ugrás egy
teljesen új dimenzió felé, amely az élet és annak fejlôdése hosszú történelmében valaha is
történt: ugrás egy teljesen új rendbe” (XVI.
Benedek pápa). A keresztény ember számára
a húsvét az egyházi év középpontja. Krisztus
feltámadása ünnep, a szó legvalódibb értelmében. Olyannyira nagy ünnep, hogy nemcsak egyszer tartjuk meg az év folyamán, hanem minden vasárnap erre emlékezünk, és
ezért nevezzük a vasárnapot az Úr napjának.
Akkor vajon miért van az, hogy még a keresztények között is a karácsonyt szokták
látványosabban megünnepelni? Valóban,
sem a küldött jókívánságok számát, sem az
ajándékokat, sem az ünnepi díszeket tekintve a húsvét nem fogható a karácsonyhoz. Talán azért van így, mert a karácsonyt a kereszténység nélküli társadalom is gond nélkül
befogadta, mint közös értéket. Mint azoknak
az érzelmeknek az ünnepét, amelyek legalább egy napra mindenkit abba az illúzióba
ringatnak, hogy a „szeretet ünnepe” olyan
közös érték, amellyel kapcsolatban mindenki egyetért. Mivel a karácsony egy gyermek
születésének ünnepe, benne még a nem hívô
is vigasztaló és reményt keltô szimbólumot
láthat, valamit, ami közös érték, olyan ünnep, amely mindenkié.
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A húsvét nem ilyen. Míg a
karácsony egyesít, addig a
húsvét megoszt, míg a karácsony közös érték, addig a
húsvétot látszólag értetlenség
lengi körül. Karácsonykor
egy ember születik, és mi van
ennél szokványosabb? Húsvétkor egy ember feltámad,
és mi lehetne ennél szokatlanabb, sôt hihetetlenebb? A világ egy téli napon megértôen
elfogadja a jászolba tett gyermek történetét. Itt van azonban ez a tavaszi vasárnap,
amelyen ha valaki makacsul
azt hiszi, hogy nem a halálé
az utolsó szó, könnyen úgy
járhat, hogy sarlatánnak tekintik. Olyannak, akit nem
lehet komolyan venni, mint
Pál apostolt a korabeli Athén
pogány
„entellektüeljei”,
amikor Krisztus feltámadásáról beszélt nekik. Mégis, éppen ez az esemény teszi az
evangéliumot igazi „jó hírré”.
Hogyan lehetséges a feltámadás, amely
ellentmond minden emberi tapasztalatnak?
XVI. Benedek pápa arra emlékeztet bennünket egyik homíliájában, hogy a döntô szempont az, hogy Jézus nem volt egyedül, mert
nem önmagába zárkózott személy volt. Az
élô Istennel volt azonos, mert ô a második

„Köszönöm a tavaszt, mikor virágba borul a táj, dalra fakadnak a madarak és kizöldül a határ.” Az óvodai bibliai foglalkozásokon is elérkeztünk a tavaszi ünnepkörhöz, melyet Jézus
jeruzsálemi bevonulásával kezdtünk megismerni. A történet folytatása világraszóló változásokat idézett
elô az emberi történelemben. Tudjuk,
hogy ettôl kezdve Jézus követôi már
egész másvalamit ünnepeltek ezekben
a napokban: az Úr szenvedését, kereszthalálát és feltámadását. A húsvét megváltásunk ünnepe. Jézus
legyôzte a halált és utat nyitott nekünk a mennybe.
A gyerekkel mi is megbeszéltük, hogy a húsvéti ünnepkör a
negyvennapos böjt elsô napjával, hamvazószerdával veszi kezdetét. E napon az elôzô évi szentelt barka hamujával a pap bácsi
megkeni a hívôk homlokát. Ez a hamvazkodás emlékeztet arra,
hogy porból jöttünk s porrá leszünk. Több kisgyerek ismerte már
a böjt fogalmát, s tudta, hogy milyen lemondásokkal jár. Megbeszéltük, hogy lélekben bûnbánattal és jótettekkel ôk is készülhetnek a húsvétra. Jócselekedetet gyûjtô lapocskát készítettem mindenkinek, melybe minden nap annyi apró keresztet rajzolhatnak,
ahány jót cselekedtek aznap. Húsvét után mindenkijét megnézzük.

isteni személy. Teljes egységben volt vele, aki maga
az Élet: nemcsak az érzelmi
ráhangolódásban,
hanem
olyan módon is, hogy Isten
magába foglalta és átjárta
egész lényét. Élete nemcsak
a sajátja volt, hanem Istené
is, ezért azt nem is vehették
el tôle végérvényesen. Irántunk való szeretetbôl hagyta
magát megölni, és éppen
ezáltal szüntette meg a halál
véglegességét, mivel benne
már ott volt az Élet véglegessége.
Jézus azonos az elpusztíthatatlan Élettel, oly módon,
hogy az még a halálon keresztül is újra kisarjadt.
Ezért húsvéti feltámadása –
a kozmogónia nyelvét használva – olyan volt, mint egy
fényrobbanás, mint egy szeretet- és életrobbanás. A létnek és az életnek egészen új
dimenzióját vezette be, megkezdôdött az
anyagi világ átalakulása, ezért Krisztus feltámadása az új világ hajnala. A világ húsvéti
reménysége. Ezzel az evangéliummal „jó
hírrel” kívánok mindenkinek Isten áldásában
bôvelkedô ünnepeket!
Laczkó Mihály plébános

A felnôttek keresztúti ájtatosságot tartanak, így elevenítik
fel, elmélkedik át Jézus szenvedésének eseményeit. Elmeséltem
a keresztút állomásait. Nagyon érdekesnek találták az ehhez kapcsolódó két legismertebb legenda, „a bolygó zsidó”-ja és Veronika történetét. Nagypénteken Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk.
Ezen a napon ítélte halálra Pilátus, ezen
a napon járta végig a keresztutat és halt
meg azért, hogy megváltson minket.
„Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által
megváltottad a világot.” Igyekeztem minden alkalommal a bibliai részt egy kis játékkal is kiegészíteni, ami már a húsvéti néphagyományokhoz kapcsolódik, mint például a tojáskeresô, a báránylabirintus, bárányka barkácsolása.
Húsvétvasárnap örömünnep, már a feltámadás jegyében telik, s
a gyerekek ajándékot kapnak, húsvéthétfô pedig a játék és vidámság napja. „Ujjongva zengjen az angyalok kara – monjda a Húsvéti örömének –, a föld örvendjen, hogy ekkora fényár sugárzik
rája, és a nagy király örök tündöklése árad el rajta: érezze meg az
egész nagyvilág, tovatûnt a bûnnek árnya! És vígság tölte el szent
anyánkat, az Egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne!”
Kaltenecker Tiborné óvodapedagógus

A tavasz ünnepe
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JELES NAPOK
kalotaszegi „tejmérésen”, amelyen koma komaasszonnyal „henderikázik”, gurul le összeölelkezve a domb oldalán, csakúgy a Mindenség
nászát segítik, s egyben annak részévé is
válnak, mint az ôsi hajnalfa-rítussal, amikor
a legény szeretôje kertjébe állítja a fáját. E
korszakban, bár teszi a dolgát a férfi férfimódon, mintha az egész teremtett világ
nôvé válna (Vénusz hónap-korszaka ez; kereszténnyé lett népünk hitében Boldogasszonyé – érte, benne, vele vannak a gonoszûzô, mértéket varázsló májusi litániák,
hogy a porzás mindeneket átható öröme termését hozza, s ne a puszta kéjelgés fészke
legyen). A teremtett világ minden íze-porcikája reszket, remeg ilyenkor, a termékenységet óhajtó határtalan nászörömben. Napokig tart csupán e láz, s azután, mintha csömöre jönne a nagy örömnek, mindenki élô
megáll, szinte lélegzetét fogja vissza a határ: „guggol”, tövében, bokrában erôsödik
minden; várakozás feszül, írhatatlan félelem, mert május kellôs közepén jön minden
esztendôn három kegyetlen „ác”: Pongrác,
Szervác, Bonifác, és az idô elôtt szárbaszökkenteket kíméletlen fagyával „aratja
le”. A Mindenek belül, legbelül kerekedik,
szedi össze magát, eképpen használja a
nászt és csömört hozó Nap megpróbáló, s
mindig másképpen éltetô szentséges erejét.
régi hitben a húsvétot követô
negyven napig Krisztus fényes, új
öltözetében itt jár, él körülöttünk,
közöttünk, bennünk; s áldozócsütörtökön
megy föl Atyja országába. Akkor, e magasztos napon egy villanásra nyitva marad
Krisztus nyomában a mennyég kapuja: aki
csak él, az mind-mind be akar nézni a Fönt-
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be; csudalátni nyújtózkodik, szökken aki
guggolt eddig, félve a fagyosnapok idô
elôtti aratását; s szökken az ember lelki is
miképpen a száras, szálas, nyurga kender, a
rozs, a gomba, s a liliom. A Teremtô pipacsot, rózsát terít a tájra: a tûz, a vér fölfelé
törekvô piros örömét, minden virág, földi
kedve a Napnak lendít fölfelé. (András lova
az esztendô körének szembe vidékérôl a Tejúton át ide jár „parázsért”; s Erzsébet
asszony rózsává változott kenyere is, a
Tejút szembe-felén – itt terem. A Tejút
egyik „fészke” a Nyilas, a másik az Ikrek
csillagképe, adventnek, s ikrek havának
„tulajdonságot adó” égi képletek.)
ldozócsütörtökön, s hold udvarában
szinte hallható a növekedés: fecseg,
locsog, cserfel a fa, a fû, a határ, a
bogár, a madár, az ember; nyüzsög, nyüstöl
a mindenek vére-kedve, s a nagy akarás a
küzdelmet, a verekedést is hozza. Ki-ki
akaratlanul is árnyékot ad a lustábban nyújtózkodónak, elnyomja-lopja életét. A Fönt
leköltözik, e verekedésében is kamaszos
szûzi óhajtásba; a Paradicsom valósul a földi tereken: együtt van itt, aki még zsenge
alig-növény, azzal, aki már virágzó csupapompa, s némelyek érett gyümölcsüket kínálják már. Aki az Ikrek havában szárbaszökkent a Rák territóriumán kalásza-formáját, gyümölcsét, rangját, nemzetségét
kapja; ilyenkor címerét hozza már a kukorica is, virágját a mák meg a krumpli… Isten
terített asztalává lesz a határ, amelyet „körbeülhet” az élôk nagycsaládja. A gabonának
június 15-én Vid „szakítja tövét”, s ahány
fajtája csak létezik, az mind érni kezd. (In:
Molnár V. József: Kalendárium)

Á

ANYÁK NAPJÁRA! „Magyarország
pedig nem az lesz, amivé a politikusok
akarják tenni, hanem amivé a magyar anyák
nevelik gyerekeiket. Így az anyák nagyhatalomnak számítanak. Legyenek ennek tudatába, és folytassák ezt a küldetésüket.”
(P. Gaál Jenô SVD)
(Közreadja: Vibling Géza)

Cigány népismeret – Te del o Del baxt!
Egyfajta kéznyújtásnak tekinti a cigányság és a többségi társadalom felé Cigány
népismeret címû könyvét Székely János
Esztergom-Budapest fôegyházmegyei segédpüspök. A könyv a többségi társadalmat
arra kéri, „látogasson el” a cigányság rendkívül gazdag világába, és „szól cigány testvéreinkhez”, akik közül sokan alig ismerik
múltjukat, és nincs egészséges cigány identitásuk. A segédpüspök, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs
referense is, hozzátette: szeretné, ha a kötet
tananyaggá válhatna az oktatásban. Mint
mondta, a katolikus iskolák nyitottak, a Cigány népismeret néhány éven belül az osztályfônöki órákon kiegészítô tananyag lesz.
Úgy fogalmazott: a könyv segít abban, hogy
a diákok megtanulják a romákat szeretni és
elfogadni.
A Szent Istvánt Társulat kiadásában megjelent, javarészt a cigányság történetét taglaló, 128 oldalas kötet ismerteti a cigány nép
jelképeit, az általuk beszélt nyelveket, szokásaikat, megemlíti többek közt az 1956-os
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forradalom cigány hôseit, és bô fejezetet
szentel a népcsoport mai helyzetének. Székely János megjegyezte: jó lenne tudatosítani, hogy a cigányság és a többségi társadalom között 600 éves együttélésük során sokáig nem volt jelentôs feszültség.
A Te del o Del baxt! (Adjon neked Isten
szerencsét!) – romani nyelvû alcímet viselô
könyv a jelenrôl többi között azt írja, hogy a
cigány gyerekeknek csak a 80 százaléka
végzi el az általános iskola nyolc osztályát,
tíz százalékuk jut el az érettségiig, örömtelinek nevezi ugyanakkor, hogy a felsôoktatásban tanulók két százaléka vallotta magát cigánynak. A szerzô kitér arra is, hogy „az
utóbbi évtizedekben egyes politikai erôk a
cigányságot gyakran csak szavazatszerzésre
használták fel”, ehhez „a cigányok és nem
cigányok közötti feszültség fenntartása is
hasznos politikai fogás volt”. Fogadjuk úgy
ezt a könyvet, mint egy igazi kéznyújtást,
amit egy hittel élô ember ad elénk. Ne feledjük a szerzô Székely János püspök atya vendégünk volt a missziós hetünkben. Együtt
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énekelt, tett hitvallást a Sastelepen.
Amennyiben valaki szeretné ezt a könyvet megvásárolni, kérem jelezze a sekrestyében!
A magyarországi történelmi egyházak Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot
alapítottak a kisebbségi közösséghez tartozók felsôoktatási képzésének segítésére. Az
errôl szóló dokumentumot március 17-én írták alá Budapesten, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi felzárkózásért felelôs államtitkárságán. Szeptembertôl három városban, Budapesten, Debrecenben és Miskolcon nyílik meg egy szakkollégium a cigány egyetemisták és fôiskolások számára. Budapesten a római katolikus egyház részérôl a jezsuita rend, Debrecenben a református egyház, Miskolcon pedig a görög katolikus egyház lesz az intézmény fenntartója. Az evangélikus egyház
Nyíregyházán tervezi egy hasonló intézmény indítását. A roma szakkollégium egyedüli kezdeményezés Európában.
Laczkó Mihály
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Az MKPK 2011-et a Család Évének nyilvánította
December 26-án, Szent Család vasárnapján veszi kezdetét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Család Éve.
Krisztusban, Kedves Testvérek!
1. Harminc esztendeje annak, hogy 1981ben II. János Pál pápa kibocsátotta Familiaris
consortio kezdetû apostoli buzdítását a keresztény család feladatairól a mai világban.
Püspöki Konferenciánk a 2011. évet a Család
Évének nyilvánította. Döntésünket az a szándék vezérelte, hogy tanúságot tegyünk hitünkrôl és felkeltsük az emberek szívében a
szeretet és a felelôsség érzését a társadalom
legfontosabb intézménye, a család
iránt.
Hogyan alakul a családok sorsa
Európában, különösen pedig hazánkban? Ez a kérdés alapvetô emberi problémát tár fel: milyen helyzetben van ma Európa, milyen állapotban élnek földrészünkön, különösen hazánkban az emberek? Nehéz erre átfogó választ adni. Ha a II. Vatikáni
Zsinatnak az Egyház a mai világban címû lelkipásztori rendelkezését tartjuk szem elôtt,
ma is el kell ismernünk, hogy az igazi választ
úgy találhatjuk meg, ha szembenézünk a mai
ember örömeivel és reményeivel, bánatával
és aggodalmaival (Gaudium et spes 1). Amikor tehát az Egyház értékeli az egyén helyzetét és a társadalom állapotát, újra és újra pozitív és negatív szempontokra hívja fel a figyelmet. Nem azért teszi ezt, mert mindenáron azt
akarja kimutatni, hogy a mérleg egyensúlyban van, hanem attól a meggyôzôdéstôl vezérelve, hogy Isten mûve önmagában mindig
jó, de a bûn árnyékot vet a teremtett világra.
Így hát a hívô keresztény nem engedhet a reménytelen borúlátás kísértésének, de nem élhet a valóságtól elrugaszkodott álomvilágban
sem.
2. Európa, ahol annyi nemzet kultúráját
alakította Krisztus evangéliuma, ahonnan a
keresztény örömhír hirdetôi eljutottak az
egész világra, ma azonosságának mély válságát éli át. Ha elutasítjuk Isten és a vallás gondolatát, sôt a valóság megismerésének lehetôségében is kételkedünk, könnyen kiszolgáltatjuk alapvetô értékeinket pillanatnyi vágyak és érdekek játékának. Európának és népünknek is szüksége van Istenre. Nem feledkezhetünk meg gyökereinkrôl, mert csak így
tudunk reménységgel és a valóság talaján állva tekinteni a jövôbe.
Kortársaink közül sokan abban akarják

megélni szabadságukat, hogy mindentôl függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre
sem, a saját jövôjükre sem. A kellemes közérzetnek ebben a bûvöletében könnyen megeshet, hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet,
s amire lehetôségünk volt tegnap, az holnapra
már a múlté. Gyakran félünk meghozni életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a
sírig tartó hûségre egy jó házasságban. Pedig
olyan lények vagyunk, akiknek a fejlôdéséhez is, a fizikai, szellemi, lelki értékekben való gyarapodásához és kiteljesedéséhez is
szüksége van a jó közösség, a szeretô
család biztonságára. Még Isten szeretetét is a családi élet tapasztatából vett fogalmakkal fejezzük ki.
Így tudjuk igazán átérezni, mit jelent, hogy ô szeretô Atyánk, mi
pedig egymásnak testvérei vagyunk. Ugyanígy az Egyházban és
a közösségben is magabiztosabban,
harmonikusabban találjuk meg a helyünket, ha átéltük a szeretet és a bizalom légkörét. Ha megtapasztaltuk az anyai szeretetet,
igazi értelmet kap számunkra az is, hogy az
Egyházat édesanyánknak valljuk.
Az emberi személy igazi szabadsága lehetôség az Isten akarata szerinti, értékeket teremtô és megvalósító életre. A szabadság tehát nem a kapcsolatok megszakítását, az
azoktól való úgynevezett megszabadulást jelenti, hanem életünk megtöltését a szeretet
gazdagságával.
3. Társadalmaink irányvesztésének világos
jele a népesség fogyása. Hazánk lakossága az
idén tízmillió alá csökkent. Pedig a család
egészséges mûködése egyben a társadalom
egészségének is fokmérôje. Európában mindenki elismeri, hogy súlyos népesedési probléma alakult ki. A keresztény ember azt is feladatának érzi, hogy a megoldást keresse,
mégpedig abból a biztos hitbôl kiindulva,
hogy Isten szeret minket, hogy neki terve van
velünk. Ezt a tervét pedig Jézus Krisztusban
nyilatkoztatta ki.
A család és az élet Isten tervének szerves
része, sôt a család lehetôvé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A
férfi és a nô szerelmének szépsége, ha egész
életre szóló szövetségre lépnek egymással,
Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti
meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s
az új emberi élet elfogadására és nevelésére

Püspöki újmise
Nagy örömünkre szolgált, hogy a nemrégiben egri segédpüspökké majd, érseki helynökké kinevezett Palánki Ferenc
atya elfogadta plébánosunk meghívását, és mint elmondta, nagyon örült, hogy itt lehetett velünk. Akik az általa
celebrált szentmisén ott voltunk, és prédikációjának
szép gondolatait hallhattuk, Misi atyával együtt úgy
éreztük, hogy egy nagyböjti lelkigyakorlaton vettünk
részt.
Egyházunk új püspöke 1964. március 11-én született
Balassagyarmaton. Az érettségi után a Gyôri Közlekedési
és Távközlési Mûszaki Fôiskolán tanult, 1989–1994 között elvégezte az Esztergomi Hittudományi Fôiskolát, majd a Pázmány

irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran
hiányzik a nyitottság a sírig tartó házassági
közösségre. Mintha félnénk attól, hogy igent
mondjunk az életre! A mai városi, de egyre
inkább a vidéki élet is úgy szervezôdik, hogy
nagy nehézséget jelent népes családot fenntartani. Az anyaságot a társadalom nem mindig becsüli meg kellôen. A gazdasági válság
és a munkanélküliség szorongást és félelmet
hoz sok család életébe. Pedig az anyaság és a
családok megérdemlik az egész társadalom
megbecsülését és szolidaritását. Az ô támogatásuk nem pusztán szociális kérdés, hanem
egész népek, társadalmak jövôjének, létének
vagy nemlétének kérdése. Márpedig az élet
ára megfizethetetlen. Bármilyen gazdag legyen is egy ember, az életét nem vásárolhatja
meg: végül is minden vagyona kevésnek bizonyul. Ahogyan a zsoltár írja: „Az élet ára
túl magas volna, meg nem fizetheti senki soha, hogy örökké éljen, s a sírt ne lássa” (Zsolt
49,9-10).
4. Imádkozzunk az idén különös odaadással családjainkért. Legyen a család maga is a
közös hit, a közös imádság otthona. Plébániai
közösségeink ismerjék meg, tartsák számon a
körükben élô katolikus családokat. Maguk a
családok is örömmel találják meg egymással
a kapcsolatot. Osszák meg egymással ünnepeiket és gondjaikat, segítsék egymást munkával, személyes jelenléttel, tapasztalatok átadásával, és ha szükséges, anyagiakkal is.
Büszkeség lehet számunkra olyan családok
közösségéhez tartozni, akik gyerekruhával,
bútorral, baráti szóval, betegek ápolásával
nap mint nap segítik egymást, akik hordozzák
a nemzedékek közötti összetartást, akiknek
gondjuk van a magányosokra, az idôsekre és
a betegekre is. Különös figyelemmel és szeretettel kísérjük azok kereszthordozását, akik
súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelnek!
Bátorítjuk azokat is, akiknek megtört a családi életük, tartsanak ki a hitben és az Egyházzal való közösségben.
Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérjük az elsô magyar szent családnak,
Szent István királynak, Boldog Gizellának és
Szent Imre hercegnek közbenjáró támogatását. Kérjük a példamutató családapa, Boldog
Batthyány-Strattmann László könyörgését
családjainkért és egész nemzetünkért. Amen.
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia

Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi
Posztgraduális Intézetében szerzett licenciátust. 1994. június 18-án szentelték pappá. 1994-tôl Balassagyarmaton volt káplán, 1996-tól 2000-ig Dorogházán,
2005-ig Püspökszilágyon plébános, 2010-ig a Váci Propedeutikus Szemináriumban, ez év augusztus 1-jétôl a budapesti Központi Papnevelô Intézetben spirituális, idén február 26-án pedig
Egerben szentelték püspökké.
Köszönjük a püspök úrnak, hogy eljött, és Isten áldását
kérjük a további munkájára!
Lauter György
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Zarándokút
Zarándok az az utazó, aki a szent helyeket
vallási indíttatásból keresi fel, ott vallását gyakorolja, hite megerôsítését keresi. Az igazi zarándok gyalog teszi meg az általa kiválasztott
utat. Mi busszal utaztunk végig – igaz, mi még
csak kezdôk vagyunk. Március 26-án a kora
reggeli indulás után, boldogan és nagy várakozással érkeztünk Máriagyûdre. Az elénk táruló
épület megcsodálása után a belépve a kántor ismertette a templom történetét (ezalatt a plébános lehetôséget adott szentgyónásra, szentáldozásra). A templomot II. Géza 1147-ben építette.
A kéttornyú kegytemplom és a kolostor falai között ferencesek látták el a lelki segítségre szorulók gondozását. A kálvárián (amit mi is végigjártunk) a stációk dombormûvei a pécsi Zsolnay-gyárban készítették, a zarándokok a templomtól keletre lévô szentkút vizét vitték haza, a
templom Mária-szobra 1712-bôl való. A gyako-

A VII. Váci Egyházmegyei
Találkozó
június
24-25-én
lesz
Szolnokon.
Mottója: „A szeretet összeköt.”
Hivatalos emblémája: az új szolnoki gyaloghidat sárgakék színben ábrázolja (mely
a város színe), az új híd pedig a tiszavirágot
(kérészt) szimbolizálja. A mottót is az új
híd ihlette, hisz szerepe a partok összekötése, a szeretet pedig összeköt a másik emberrel. Megosztott világunkban egyházon
belül és kívül is nagyon fontos az egységre
törekvés, amit a szeretettel tudunk megvalósítani. Szeretnénk, ha a szolnoki egyházmegyei találkozó szolgálná az egymás közötti hídverést. Az új híd szimbóluma egyben alkalmat adott, hogy némi átalakítással
Jézus Urunk Szentséges Szívére is utaljon,
mert ez a szív az igazi szeretet forrása. A találkozó kiemelt eseménye lesz 25-én,
szombaton az a beszélgetés, melyet Bokros
Levente atya vezet. Beszélgetô társai Lévai
Anikó – Orbán Viktor miniszterelnök úr felesége – és Böjte Csaba atya lesznek. Nagy
szeretettel várják a Váci egyházmegye papjait és híveit a VII. Egyházmegyei Találkozóra!
Laczkó Mihály

Tartósélelmiszer-gyûjtés
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
tavaly elkezdett kezdeményezését folytatva
tartósélelmiszer-gyûjtési akciót hirdet a
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ri imameghallgatások és a 17. századi Mária-jelenések révén (Szûz Mária 1687-ben elôbb egy
Tamás nevû katolikus gazdának, majd Mátyás
siklósi ispánnak jelent meg) Máriagyûd ma az
ország egyik legkedveltebb zarándokhelye. A
barokk kegytemplom 2008-ban kapta meg XVI.
Benedek pápától a Basilica Minor rangot.
Máriagyûdrôl egy kis kitérôt tettünk Villányba, ahol lehetôség nyílt bor kóstolásra és vásárlására. Hamvas Béla: A bor filozófiája szerint
„Elôször a víz borrá változik, másodszor a bor
vérré változik. A víz az anyag, a bor a lélek, a vér
a szellem. Az anyagból lélek, a lélekbôl szellem,
ez a dupla átalakulás, melyet itt a földön át kell
élnünk” – tehát Villány nem is volt oly messze
látogatásunk céljától. Pécs óvárosában a vártemplomnak vagy bazilikának is nevezett Szent
Péter és Szent Pál-székesegyházat tekintettük
meg, mely a város egyik – római birodalom koráig visszavezethetô – legfontosabb történelmi
emléke. Cs. Horváth Ilona idegenvezetô elmondta, hogy a mai altemplom alapfalait a 4. század
végén rakták le, majd a 8-9. században megna-

gyobbították, Szent István király idejében pedig
erre építették a mai szentélyt, így az eredeti altemplommá vált. A két nyugati torony balószínûleg ez idôbôl való, a másik kettô pedig középkori.
A székesegyház a 19. század elején Pollack
Mihály s a végén Friedrich von Schmidt tervei
alapján nyerte el a mai formáját. A 70 méter
hosszú és 22 méter széles épület belsôterét egy
diadalív osztja meg. A szentély falfestményei az
Ószövetség, a hajó további része az Újszövetség
fô mozzanatait ábrázolják, a mellékhajók freskói Szent Péter és Pál életébôl mutatnak részleteket. A mennyezet szemet gyönyörködtetô 13
részbôl álló 4x4 méteres kazettasorán Szent Jánost és a 12 apostolt láthatjuk. Megcsodálhattuk
az Angster-gyárban 1887-ben készült orgona
hangjait is. Az alaptemplomban 1991-ben talált
koporsót, mely a költô Janus Pannonius [*1434
†1472] pécsi püspök földi maradványait ôrizte,
ünnepélyes keretek között 2008-ban temették el
újra. Csodásak a székesegyház oldalkápolnáinak mûkincsei és freskói is.
Hornyák Margit

templomokban. A Karitász közremûködésével az idei nagyböjtben is megrendezik az
akciót. A püspöki konferencia idén is arra kéri a családokat, hogy a húsvéti elôkészületben
különösen is forduljanak a rászoruló családok
felé, és lehetôségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a nehézségekkel
küzdôk mindennapjaihoz. A szentmisék elôtt
és után a templomban, plébánián várjuk a
tartósélelmiszer-adományokat, amelyeket
majd szétosztunk a rászorulók közt.

lelki élmény, megrendülés a résztvevôknek,
mint tudás megszerzése, bár az is. Az ember
ráeszmél létének óriási értékére: hogy tudniillik Isten gyermeke. Szeme elôtt új világ nyílik meg. Ez a találkozás nem más, mint egy
személyes vallásos élmény. Mivel élmény, a
cursillót nem lehet könyvekbôl megtanulni
vagy megmagyarázni. Hogy mi a cursillo, azt
csak az érti, aki átélte. A tapasztalatok szerint
örömöt ad, aktivizálja és tettekre sarkallja az
embert, hogy magunkat és környezetünket is
jobbá tegyük, továbbá új barátságokkal és
közösségekkel is megajándékozhatja az embert.
A cursillo azokat hívja, akik hatással vannak környezetükre. Célja, hogy az erkölcs
megerôsítésével javuljanak a közállapotok,
és Magyarország újra keresztény legyen. A
cursillókat adományokból fedezzük, ezért a
részvétel térítésmentes. Adományozni a cursillo alatt (névtelenül) és késôbb is lesz lehetôség. Férfiaknak május 12-tôl 15-ig,
nôknek július 14-tôl 17-ig tart (részletesebb
ismeretekkel szolgál: Kerekes Orsolya,
30/222-1737, kerekes.orsolya@drkerekes.tonline.hu és Berecz Balázs, 20/230-64-79,
berecz.bm@gmail.com).
Lauter György

A cursillo
A spanyol eredetû cursillo magyarul a kereszténységrôl szóló rövid tanfolyamot jelent. Segítségével a vallásosak és a hittôl,
egyháztól távol lévôk, a maguk módján istenhívôk is mérlegelhetik, meggondolhatják és
átélhetik, mi a keresztény megközelítés és
válasz a ma kérdéseire. Hazánkban nemzedékeknek nem volt módja megismerni azt a talajt, amin az európai civilizáció kivirágzott.
Ezt a hiányt igyekszik bepótolni a cursillo:
egy rövid, intenzív, bentlakásos (teljes ellátással csütörtök 17:30-tól vasárnap 17:00 óráig tartó, díjmentes) rendezvény. Három és fél
nap alatt olyan sokat nyújt, amire a legtöbben
egy életen át emlékezni fognak. A cursillót az
Isteni Ige Társasága (Verbiták) Szent Arnold
Lelkigyakorlatos Házában tartjuk Budatétényben (1223 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
u. 3-5).
A cursillo – melyet hazánkban már tízezren végeztek el – nem csupán vallásos embereknek való, s bár a katolikus egyház szervezi, nagyrészt világiak tartják. Mondandója a
tapasztalatok szerint a résztvevôk nemétôl,
családi helyzetétôl, felekezetétôl, korától,
képzettségétôl, társadalmi helyzetétôl, sôt
vallásossága mértékétôl függetlenül is érvényes, és nem ritkán lelkesedést kelt. Inkább
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