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I. negyedév

VÁLASZTÁSOK ELŐTT
Sokszor halljuk manapság, hogy soha nem látott szociális és
erkölcsi mélységekbe zuhant hazánk. Szinte mindenben – gazdaság, egészség, nevelés, erkölcs, hit és egyéb kultúra – nagyon
rosszul állunk. Szánni valóan alacsony az emberiség szellemi
élete. Szörnyülködünk fiataljaink beszédén, gondolkodásmódján,
tudásán. Anya megöli magzatát, fiú megkéseli apját, egyetemista
lelövi társait.
Széchenyi István a 19. században a reformok megvalósítását, a
haza felemelkedését, a kiművelt emberfőktől várta. Amennyiben
nem ismerjük fel, hogy a tudatlan, az igénytelen, a hasát a hűségnél és a becsületénél többre tartó ember csak a hazug kalandorpolitikának, a globális pénzvilág uralmának kedvez, akkor megérjük, hogy a földünket, vizünket, levegőnket is eladják és akkor
csakugyan el kell majd fogadnunk a tanácsot: „akinek nem tetszik
itt, az el is mehet!”
Választások közelednek, változások várhatók. Négyévente
megkérdeznek bennünket, kampányolnak szavazatainkért. Élni
kell állampolgári jogunkkal, el kell mennünk szavazni, hogy ne
csak mások döntsenek helyettünk, s passzivitásunknak csak az
utólagos siránkozásunk legyen a díja. Fejezzük ki voksunkkal,
hogy rossz az irány, változnunk, változtatnunk kell.
Bárcsak látnánk hiteles embereket az ország élén! Olyanokat,
akik az egyéni előmenetel helyett mindannyiunk javát akarják.
Ellenpéldát hallunk eleget. Hogyan állíthatja magáról az, hogy
Magyarország javát akarja, aki vezető pozícióját inogni látván
úgy nyilatkozik: mindent megtesz, hogy mindennap átkozza kormányra kerülésének pillanatát a polgári kormány vezetője, ha
hatalomhoz jut.
Most már össze kéne fognunk, hogy lehessen jövőnk. Baj a
megtűrt gyűlölet, a viszonzatlan jó, az eltékozolt tehetség, az
elmulasztott jótett, a meg nem születhetett élet, az örvendezőkkel
együtt nem örülés, a sírókkal együtt nem zokogás (vö. Mt 11,17).
Valahol a természetünk mélyén keresendő a mindenkori válság
gyökere. Az önzőség bűvkörébe gabalyodott ember a másikban
csak riválist lát. Teljes ellentétet érez a közjó és a magánszféra
között.
Balog Zoltán az országgyűlés emberi jogi és vallásügyi bizottságának elnöke nyilatkozta: „Egy szociális és lelki válságba jutott
országért az egyházak tehetnek a legtöbbet.”
Az Egyház figyelmeztet, hogy Isten nélküli élet nem lehet boldog. Csupán egy kétes kimenetelű, félelmetes magánkaland, ami
rengeteget árt a környezetének. A sokszázezer átjátszható szabály
helyett de jó lenne ezt a tizet magunkévá tenni, a lelkünkbe írni,
e szerint élni:
1. Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!
P. E.

A KÉSZ üzenete
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) tudatosítani
kívánja a felelősen dönteni készülő tagjaiban és minden honfitársunkban, hogy ne fogadjon el egyetlen társadalmi csoportot
sem, amely
– Internacionálét énekelt kongresszusán (azaz a múltat végképp el akarja törölni);
– meghirdette: „Jöjjön el az én országom” (cinikusan utalva a
legszentebb keresztény imádságra, miközben a szabadelvűség és a tolerancia szóvivőjének hirdette magát);
– a Kárpát-medencei magyar egység ellen kampányolt;
– a választások előtt meghamisította az államháztartás adatait, becsapta a választópolgárokat;
– családellenes politikát folytat;
– egyházellenes magatartást tanúsít;
– erényként tüntette fel hazugságait, melyeket Balatonöszödön
beismert;
– a törvény fölé helyezi magát;
– a korrupció hazájává züllesztette országunkat;
– megosztotta a nemzetet, szakadékot árkolt egy gyanús üzelmeivel meggazdagodott kisebbség és az elszegényedett többség között;
– aki meg nem engedett erőszakos csoportosulásokkal és eszközökkel, a megosztottág elmélyítésével próbál magának
politikai hatalmat teremteni.
A KÉSZ tudja, hogy ma Magyarországon minden a haza és
gyermeke jövőjéért felelősséget vállaló ember csakis olyan pártra szavazhat, amely kétharmados többséggel rendelkezhet, s így
képes lesz az ország romlását előidézők felelősségre vonására,
és az ország állapotának jobbítására.
Dr. Osztie Zoltán
a KÉSZ elnöke
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A belső választásról
z utolsó ítéletkor Isten felmutatja azt az embert, aki lehettél
volna.
Választásra készülünk ott kint a nagyvilágban, de lelkünk
mélyén ki az úr? Vajon ott bent, nem kellene-e elkezdődjön egy
nagyon komoly kampány? Vajon bennünket belülről irányító
hatalmakat, erőket nem kellene alázattal, bölcs nyugalommal
felülvizsgálni? Nézzük meg, hogy egyáltalán van kormánya,
saját magam számára elfogadott elvekkel az életemnek? Vagy
csak simán sodródok, játékszere vagyok a kinti világ pillanatnyi
benyomásainak, kusza ösztöneinek?
Szerintem sem a politikai, sem a gazdasági reform nem fogja
megoldani sem népünk, sem az emberiség, még kevésbé a
magam gondjait, egy komoly belső lelki reform nélkül. Az
ember önmagát, belülről kellene megreformálja! Választásra
készülve jó lenne elgondolkozni, hogy ott belül, lelkünk mélyén
ki van a kormányon, milyen pártok, hatalmak… A dölyfös, mindenkit leócsárló, letaposó, hatalom utáni vágyam? Az anyagelvű bírvágy? A kapitalizmus fogyasztás ösztöne? Vagy az alkohol, a különféle élvezeti cikkek iránti olthatatlan szomjam? Mi
vezet, lényem hajójában ki van kormányon? Bennem, ott legbelül a döntéseket ki hozza meg?
Az ember hajlamos másokkal szemben nagyon kritikus lenni,
és ez jól is van, de ebből a szigorúságból nem ártana, ha egy rész
önmagunk felé fordulna.
Az általunk befogadott közel kétezer gyermek közül egy sem
került hozzánk csak azért, mert a románok, cigányok, magyarok
szétverték volna a családjaikat. Minden alkalommal a családot
szétverő erő belülről jött: figyelmetlenség, naivság, alkohol, lustaság, bűnös kilengés és folytathatnám a sort. Sajnos a családjainkat szétverő döntések ott bent, a lélek mélyén születtek.
Persze jólesik hárítani, a felelősséget mások nyakába varrni, az
iskola, a tv stb. Tudom, hogy jó lenne a fáradságos belső kemény munkát kiszervezni, másokra bízni, egy vasárnap délelőtti szavazással mindent megoldani. Ne csapjuk be magunkat:
soha nem volt ennél nagyobb szabadság a Kárpát-medencében,
de talán soha nem volt ilyen kevés befelé fordulás, ilyen kevés
önuralmuk az embereknek, mint most. Önmagát kellene féken
tartsa az ember! Szomorú szívvel mondhatom, hogy a bennünk
lévő bűnös vágyak, kapzsi ösztönök okozták az elmúlt húsz
évben a legtöbb kárt saját magunknak és népünknek.
Az utolsó ítélet nem lesz más, mint amikor Isten felmutatja
azt az embert, aki te lehettél volna. Nagy szelíden csak annyit
mond: „nézd ez lettél volna, ha reggelente szépen, idejében felkelsz és a mindennapi munkádat szépen elvégzed, ezek lettek
volna a te drága gyermekeid, unokáid, ha te bennem bízó lélekkel, vidáman, szépen, szorgalmasan, a jóban kitartva éled életed… Ilyen lettél volna, ilyen lett volna a családod, néped, a
közösség, melyből vétettél… De sajnos benned nem a józan ész,
a szeretet, a jóság, a szorgalom, a kitartás uralkodott, hanem a
bűnös vágyaid, kapzsi ösztöneid, melyek aláásták önbizalmadat,
életkedvedet, mely elnyelte életed megannyi drága percét, óráját”. Isten nem fog senkit elítélni, egyszerűen mi mondjuk ki
magunk felett az ítéletet azzal, hogy mindennapi döntéseinkben
milyen erőket engedünk életünk kormányához… Ott belül mi
választunk, döntünk, és ott bent is csak mi dönthetjük le a lelkünkre telepedett bűnös zsarnokot.
Milyen szép lenne, ha az elmúlt évek hibájából tanulva, egy
hatalmas tavaszi nagytakarításban, minden szinten a selejtes,
önző, kapzsi, bűnös erőket, le tudnánk cserélni alázatos, becsületes, tiszta, dolgos családjainkra, Istenre figyelő vezetőre…
Isten adja, hogy mindannyian, ott legbelül is megtartsuk szabad választásainkat… Én a szeretetre, Istenre szavazok!
Csaba testvér
Déva, 2010

A

IMA A NEMZETÉRT
Imádság felelős döntésért
Az Egyház hangosan meghirdeti Nagyböjt elején:
„Itt a kellő, az alkalmas idő! Térjünk meg, térjünk meg tiszta,
igaz szívvel Urunkhoz, Istenünkhöz!”
Ajándék és lehetőség ez az elcsendesedés, az önmagunkbaszállás, a számbavétel. Nagyböjt – az önmagunkon végzett munka
ideje. A mi saját megtérésünkről van szó, életünk egészének
helyes irányba állításáról, hogy azt Isten akarata szerint rendezzük.
Hisszük és valljuk Pilinszkyvel együtt: a „szelíd Jézus-Bárány
most is ott topog a vesztőhelyen” értünk, minden emberért. Minden emberért külön-külön és minden közösségért. Az Úr a magyar
nyelvet beszélők közösségét, a magyar nemzetet is megváltotta és
kéri, akarja, hogy nyíljunk meg ajándéka előtt. Ez a nagyböjti
készületi idő egybeesik azzal az időszakkal, mely a nemzet sorsát
meghatározó felelős döntést hivatott megteremni az egyén, a választópolgár szintjén. Ez az egyéni felelősség a haza, a magyar
nemzet iránti közügy. Közös ez az ügyünk minden magyar
választópolgárral és közös ügyünk ez az Istennel.
A hívő ember minden ügyét Isten szándéka szerint törekszik
megvalósítani. A legnagyobb sorsközösség szintjén, a „nemzet
magasában” kiváltképpen is kérdezgetjük Urunkat, hogy miként is
cselekedjünk.
Válaszáért fohászkodunk, útmutatásért, tisztánlátásért. Nagy a
felelősségünk, mert az elmúlt húsz esztendő legjelentősebb fordulópontjához érkeztünk. Olyan rendkívüli nagy döntés előtt áll
a nemzet, amit csak együtt, közösen, a lehető legnagyobb közös
szándékkal és akarattal lehet és kell meghozni. Az istenhívő
ember a teremtmény alázatával fordul ilyenkor a Mindenhatóhoz
és imádkozik. Ez az imádság, „oratio” a legmagasabb rendű
emberi tevékenység, amely megszenteli az imádkozót és az imáját.
Áldást kérünk az egész nemzetre, ahogy a Himnuszunkban valljuk:
„Isten, áldd meg a magyart!”.
A keresztény-keresztyén ember számára a világ, az ország melyben élünk az „Isten terepe”, az Ő Országának lehetősége. A mi feladatunk az evangéliumi kovász, a jézusi só, a krisztusi világosság képviselete. Ezt szeretnénk tenni, ehhez a szándékhoz hívjuk
és várjuk Krisztusban hívő testvéreinket és minden jóakaratú
embertársunkat.
Bizakodás tölt el, mert nemzeti sorsfordulóinkon mindig összeállt millió és millió jóakarat. Hiszem és Szózatunk erejével vallom:
„Az nem lehet, hogy annyi szív / Hiába onta vért, / S keservben annyi
hű kebel / Szakadt meg a honért. // Az nem lehet, hogy ész, erő / És
oly szent akarat, / Hiába sorvadozzanak / Egy átoksúly alatt.”
Hiszem és vallom, kívánom és várom, hogy beteljesedjék a zsoltáros szava: „Boldog az a nép, melynek jól megy a sora” (Zsoltár
145,15)
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A hó elolvad
– a falu marad
Szokatlan látvány fogadta Zics közepén lévő útkereszteződésben az arra haladó autósokat karácsony táján. A buszmegálló mellett felállítva és feldíszítve egy karácsonyfa, mellette
Betlehem, Józseffel, Máriával és a kis Jézussal, s az elmaradhatatlan háromkirályok. Gondos kezek ékesítették finoman, mégis
sok díszt elhelyezve. És láss csodát! – hetekig mindez épségben, nincs rongálás és nincsenek eltűnt díszek. Csak egy pillanatnyi áhítat az arra haladóknak, a karácsonyi béke, s persze a
hit.
Aztán elmúlt Vízkereszt, s utána negyven nap. Megjött a hó.
S Nágocson megszólalt a kocsmáros: a hét végén templomot
építünk. És lőn: vasárnapi délben kis csapatával kockára faragott hótömböket raktak egymás fölé, vagy két méter széles
hosszú hasábba. Aztán felépült a tető, s fölé a torony, tetejébe
fából kis kereszt. Aztán ajtót és ablakot vájtak belé, s kialakult
a belső boltív is. A bejárat körül szépen cizellált ívek. S a fiatal
kis csapat a hóból szép Árpád-házi templomot épített.
Feleségem látva mindezt, fellelkesedett. A még ott maradt
hóhasábokat elkezdte faragni. Egy óra és felismerhetővé vált a

Gyermeket tartó Mária. Utolsó simítások. Ekkor arra jött egy
járókelő, egy középkorú férfi, ránézett a szoborra, kissé meghajolt és tisztelettel levette kalapját.
Két kis település, két pillanatnyi áhítat. De a lélek megmozdult.
A hó persze elolvad – de a falu marad.
Zichy László

ÉBREDŐ ORSZÁG

Hova vezet ez?

(Babits Mihály Fekete ország c. verse nyomán)
Fekete országot álmodtak mások,
ahol minden fekete lesz:
fekete föld, fekete magyar, fekete zászló,
csontig, velőig fekete,
lelketlen,
gyökértelen, embertelen, istentelen.
Nagypéntek.
Harmadnap. Hasadt a hajnal,
fénnyel táncoló piros pír, ébredő ember,
ébredő zsongás, ébredő élet.
– Ősi új varázs, koppányi tánc
és szent ámulás.
– Ölelő férfi, virágzó nő
lüktető, csodás magyar világ.
Zichy Éva

A somogyegresi plébániaépület

Somogyegres sok gonddal,
szegénységgel, munkanélküliséggel küszködő, elöregedő
zsákfalu. Iskolája már régen
nincs, a gyerekek sokáig a
szomszédos Bedegre buszoztak
reggelente. Miután azt a falusi
iskolát is részben felszámolták,
főként Tabra járnak be. A legtöbb gyereket a katolikus iskolába íratták át – ahol órarendbe
osztott hitoktatáson vesznek
részt –, ezért az esti külön hittanórákat néhány éve már nem
indítottuk el. Nagy területünk
miatt szentmisét csak kéthetente vasárnap tudunk tartani
abban a távoli faluban.
1945-ben kapott plébániai
rangot Somogyegres, néhány
évtizeden át külön lelkipásztor
lakott a faluban, de a paphiány
növekedésével hamar oldallagosan látták el: ideiglenesen
Kányáról, majd huzamosabb
ideig Tabról, 1992-től pedig
Miklósiból. 2002-ben püspöki
határozattal elvesztette plébániai
önállóságát, Miklósi filiája lett.
A plébániaépület az egyházközségé – még ha lakatlan is –,
nem közpréda. A gyümölcsfák
termését már régóta illetéktelenek elhordják. A kerti lopások
miatt sokan panaszkodnak a
faluban, hogy aki nem termel
semmit, lusta kapálni, az igyekszik az „alkonyati műveletekben” leginkább. Ezért még nem
írtunk volna Egresről, ahogy
talán a tűzifánk ellopásáért

sem. De a rongálás és a vandalizmus miatt fel kell emelnünk
szavunkat.
Kemény volt az idei tél, sokan
fázhattak. A plébániai istálló
ablakain a rácsokat szétfeszítve
elhordták az összes tűzifát.
Februárban a plébánia épületébe
is betörtek, székeket loptak el. A
díszesebb kilincseket is leszerelték, elvitték zárral együtt. De,
hogy valamit azért ők is adjanak
a plébániának, odapiszkítottak a
szoba közepére.
Ez bizony már nem tekinthető se tréfának, ártatlan csínytevésnek, se a mostanában a
dologtalanokat
mentegető
„megélhetési bűnözésnek”. A
bélsara minősíti az elkövető lelkivilágát. Ahogy a templomba
járók száma csökken, úgy
zuhan a falu erkölcsi színvonala. A nyíltan vagy burkoltan
Egyházellenes, faluromboló
erők mind felelősek ezért.
Amennyiben a vandál pusztítás, garázdaság folytatódik,
kénytelenek leszünk a rendőrségnél feljelentést tenni. Ne
erről legyen híres Somogyegres! Fogjanak össze a tenni
akaró emberek, figyeljenek
egymásra, a plébánia épületére,
a templomra! Isten házának
környezete ne válhasson a randalírozó, emberi mivoltukból
kivetkőző garázdálkodók prédájává.
Galbavy Jenő József
S.J.P. prior atya
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Nem vagyok bűnös
Bár egyre élhetetlenebbnek
tűnik a körülöttünk levő világ
a sok szenny miatt, az egyes
ember mégis nagyon gyakran
kijelenti: „Nekem nincs bűnöm!”
Sajnos mindannyiunknak
van gyarlósága és bűne, még
akkor is, ha nem akarja elismerni. Hiszen akkor csupán a
javulás és megbocsátás lehetőségét veszíti el, s nagyképűen eltávolodik a ténylegesen
abszolút bűntelentől, az Istentől.
– Na jó, mégis van valami.
Nem járok templomba, és
néha káromkodok, ha kihoznak a sodromból – alakít egy
kicsit pap láttán az előbb még
saját bűntelenségében tetszelgő ember. Ezt a mindenki által
nyilvánvalóan ismert vétket
általában azért be szokták vallani. A szív titkos gondolatait
már kevésbé. Szentmisék előtt
megvalljuk, hogy bűnt el lehet
követni gondolattal, szóval,
cselekedettel, mulasztással.
– A szív bőségéből szól a
száj! – szoktam idézni Jézus
szavát (Mt 12,34), amikor
mocskos beszédet hallok
körülöttem. Beszédünk a lelkivilágunk kinyilvánítója. A
káromkodás vészjelző, hogy
bizony baj van belül. Lelkiéletünk „vörös riasztása”. Attól
pedig nem múlik el, ha letagadom, megmagyarázom, elpszichologizálom; inkább egyre
veszélyesebb lesz: szokássá
válik. Hány súlyosan végződő
betegséget megúsznánk, ha
időben orvoshoz fordulnánk;
felismerjük a bajt és hozzájárulunk a gyógykezeléshez? A lelkünkkel is így van. Igencsak
javunkra válik, a rendszeres
komoly felülvizsgálat. Jobb, ha
kezdeteknél igyekszünk változtatni rossz szokásainkon,
mintha már az életünk részévé
válik a bűn. Mekkora, szinte
kilátástalan küzdelem a cigarettáról, alkoholról, kábítószerről való leszokás, amiért a kezdet kezdetén nem tudott valaki
álljt parancsolni, s megindult a
lejtőn lefelé.
– De mások sokkal bűnösebbek, mint én. Sőt, még
azok között is sorolhatnék
bűnösöket, akik a templomba
járnak! – folytathatjuk az

önnyugtatást célzó megszokott védekezéssel.
– Mindegyikünk magáról ad
számot Istennek (Róm 14,12).
Attól nem gyógyul meg az én
fogfájásom, hogy másokat nagyobb fogbetegséggel kezelnek.
Egyszer egy baráti társaságban arról vitatkoztak, vajon
mennyiért lehetne megtisztítani Londont a sok szeméttől.
Milliárdnyi összegről beszéltek, amikor számba vették,
hogy hány utca van, mekkora
takarító személyzet kéne, amikor az egyikük megszólalt:
– Én tudnék egy módszert,
amivel két óra alatt meg lehetne tisztítani a világvárost, és
nem is kerülne milliókba.
– Hogyan?
– Ha egy időben mindenki a
saját háza előtt söpörne, rendet rakna, hamar meg lehetne
tisztítani Londont…
De jó lenne elkezdeni! Saját
lelkünkben rendet tenni. Megpróbálni javulni, megérteni,
megbocsátani. Megtisztulni,
erőt kapni, felismerni a szeretet értékét, megtalálni Istent.
Ha ezt el mernénk kezdeni
családjainkban, hamarosan
jobb lenne a világ.
Az Úr Jézus ránk hagyott
egy csodálatos gyógymódot: a
szentgyónást. Isten megbocsátó irgalmas szeretetének kinyilvánítását apostolaira és
utódaira, felszentelt papjaira
bízta. A katolikus egyházban
kétezer éve őrzik a garanciát.
Jézus mondta: „Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn
20,23).
Szinte hihetetlen kegyelem.
Csak el kell ismernem bűnösségemet, meg kell vallanom
bűneimet és bocsánatot kell
kérnem? Nincs várólista, gyógyulásom nem függ a pénzemtől? Csupán annyi kell,
hogy ne próbáljam bemesélni
önmagamnak a címben írt
kijelentést?
Igen. Jézus az életét adta
azért, hogy bennünket kiemeljen a bűn kilátástalanságából.
Bárcsak megértenénk, és el ne
szalasztanánk a kegyelmi
lehetőségeket életünkben!
Imre atya

Istenem köszönöm …
Istenem köszönöm mindazt, amit adtál,
Az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést.
Köszönöm, amiért tűrni tanítottál,
A szenvedést, amit a vállamra raktál.
Köszönöm az életet, ami eddig tartott,
Köszönöm a békét, a sok lelki harcot.
Köszönöm, jó Atyám, hogy lelkem hozzád vágyik,
Add, hogy legyen erőm egészen hazáig.
Köszönöm a látást, a két szememet,
Melyet fogjon le egykor a Te szent kezed.
Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást,
Köszönöm az Igét, Krisztust, a vallást.
Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged,
Köszönöm, hogy hívó fohászom megérted.
Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást.
Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem,
Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem.
Ha Te nem vagy velem, én csak koldus vagyok,
De így, veled, gazdag, nagyon gazdag vagyok.
Minden Tetőled van, és minden Teáltalad,
Csak egy legyen utam: a hit és az alázat.
Uram! Ezen úton vezesd a lelkemet.
Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekeket.
Atyám! Bár a földön nincsen rá érdemem,
Tedd meg Szent Fiad, Jézusom nevében.
Drága jó Szűzanyám, szólj az érdekemben,
Hogy veled lehessek egykor a mennyekben.
Ámen

Önmagunk nevelése olyan munka, amelyet csak az hagy
abba, aki nem igényes.
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A gyónásról
Hogy a gyónást mint fölösleges terhet vagy mint szabadulást
éled meg, az nagy mértékben függ attól, hogyan készülsz fel rá.
Ezért az alábbiakban szeretnénk egy-két szempontot adni a felkészüléshez. A keresztény ember számára fontos, hogy időről
időre felülvizsgálja: merre tart az élete, és szükség esetén irányt
változtasson. Az egyházi év bizonyos szakaszai (nagyböjt,
advent), egyes programok (lelkigyakorlat) vagy az élet nagy
eseményei (házasságkötés, gyermek keresztelése, első áldozása) kézenfekvő alkalmat kínálnak ehhez.
Sokan azt mondják: „nincs mit meggyónnom”. Az itt következő felkészülési gondolatok azon alapulnak, hogy nem magamat vizsgálom, hanem megkérem Istent: „vizsgálj meg Te
engem, mutasd meg, milyennek látod az életemet!” Ha csak a
saját szemüvegemen keresztül ítélem meg magam, igen könynyen helytelen képet fogok látni.
A felkészülésre szánj egy órát (a következő három lépésre
20–20 percet). Maradj egészen egyedül Istennel, amikor sem
csengő, sem telefon nem fog zavarni. Ez alatt az idő alatt ne
hallgass zenét sem. Ülj le egy üres asztalhoz, végy magadhoz
egy teljes bibliát, de legalább egy Újszövetséget. Legyen kéznél
papír és ceruza is.

Első lépés
Ne feledd el jótéteményeit!
Légy hálás, mert az bizalmat szül
Kezdetnek olvasd, illetve imádkozzad el a 103. zsoltárt!
Lassan, nyugodtan imádkozz, hogy a szíved is hallja, amit olvasol. Állj meg azoknál a mondatoknál, amelyek megérintenek.
Végy egy darab papírt és írd a tetejére: „Áldjad lelkem az
Urat, és ne feledd el jótéteményeit!” (Zsolt 103,2)
Kérd az Urat, hogy mutasson meg neked mindent, ahol az
elmúlt időben (utolsó gyónásod óta) jó irányban változtatott
téged.
Ezeket a felismeréseket írd fel a papírra, lehetőleg minél
konkrétabban.
Olvasd közben újra meg újra a 103. zsoltárt, különösen azokat a helyeket, amelyek jobban megérintettek.
Adj hálát Istennek minden egyes dologért, ahol pozitív változást tapasztaltál. Adj hálát azokért az emberekért is, akik ebben
segítettek és melletted voltak.
A hála által erősödik a bizalmad. Könnyebben elhiszed, hogy
Isten az életednek azokat a területeit is meg tudja változtatni,
ahol most még sötétség van.

Második lépés
Megbocsátja minden bűnödet
Itt a bűneidről van szó
Bár a bűneidről van szó, mégse gondolj rájuk ebben a második részben, hanem azt gondold végig, hogy mennyire szeret az
Isten. Engedd, hogy az Isten szeretete egész mélyen megérintse
és átitassa a szívedet.
Ha az ablakpárkány foltos, azt a leginkább akkor látjuk, amikor besüt a nap. Egy ének hangzik így: „Az Isten szeretete
olyan mint a napsugár”.
Végy egy újabb papírt, és a tetejére írd fel: „Vizsgálj meg
Istenem és ismerd meg szívemet, tégy próbára és ismerd meg
utaimat, lásd, vajon a gonosznak útján járok-e, és vezess az
örökkévalóság útján engem” (Zsolt 139,23–24)
A szívedről, a gondolataidról, az utadról, az életed alakulásáról van szó.
A következő 20 percben olvasd el újra meg újra a tékozló fiú
történetét (Lk 15,11–32). Figyelj az apára, hogyan viselkedik a
fiaival. Isten ugyanígy szeret téged!
Imádkozd közben többször: „Vizsgálj meg Istenem”, és kérd
Őt, hogy valóban vizsgáljon meg.

Írj föl minden bűnt egész konkrétan, amelyet Isten megmutat
neked, még a legkisebbeket, legjelentéktelenebbnek tűnőket is!
A 20 perc végén írd az oldal végére Isten ígéretét: „Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket és megtisztítson minket minden gonoszságtól.” (1Jn 1,9)
Ha az életedet Isten fényében látod, talán szégyen vagy megtörtség vesz erőt rajtad. Ez jól van így, hiszen Isten „a töredelmes és alázatos szívet nem veti meg” (Zsolt 51,19 Iz 57,15)
Isten szeret téged mindenek ellenére!

Harmadik lépés
Minden sebedet meggyógyítja
A lelki sérüléseidről van szó
Vannak lelki sérüléseid, amelyeket mások okoztak, de olyanok is, amelyeket magadnak köszönhetsz. Ezek a sérülések a
legkisebb gyermekkorba is visszanyúlhatnak, de még ma is
azonnal vérezni kezdenek, ha valaki ezeket a sebzett pontokat
megérinti. Sokszor egy ilyen lelki seb az oka annak, ha bizonyos helyzetekben helytelenül viselkedsz, pedig harcolsz ellene.
Az Úr nemcsak meg akarja bocsátani bűneidet, hanem meg
akar gyógyítani minden sérültséget, ezeket a lelki sebeket is.
Olvasd el: 1Sám 1,1–20. Az Isten megengedte, hogy
Annának ne legyen gyermeke. Újra meg újra megalázza őt
Fehenna, mindig a legszentebb pillanatokban, amikor a család
az áldozatát az oltárra viszi. A 10. versben ezt olvassuk: „keseredett volt a szíve”. Anna kiönti a szívét Istennek és, Ő meggyógyítja. A 18. versben ezt olvasod: „Azzal elment az asszony a
maga útjára. Evett, és az arca többé bánatosra nem változott.”
Kérd Istent, hogy mutassa meg ezeket a sebeidet. Ha felfedezel ilyeneket, írd fel őket egy papírra. Olvasd el közben még
egyszer a 103. zsoltárt, időzz el azoknál a verseknél, amelyek
segítenek abban, hogy tekintetedet a szerető és gyógyító Isten
felé fordítsd
Megvallottam neked a bűneimet…
Megvallásról van szó…
A pszichológusok szerint amit nem mondunk ki, az nem fog
meggyógyulni. A 32. zsoltár így fejezi ki ezt a tapasztalatot:
„Boldog, akinek gonoszsága bocsánatot nyert, és akiknek bűne
el van takarva. Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét, s
akinek lelkében nincsen csalárdság. Amíg hallgattam, csontjaim megöregedtek, s egész nap jajgattam. Mert éjjel-nappal rám
nehezedett kezed, ellankadt erőm, mint a nyár hevében. Megvallottam előtted bűnömet, gonoszságomat el nem rejtettem.
Elhatároztam: megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak. És te vétkem gonoszságát megbocsátottad.”
A gyónásban öntsd ki bátran a szívedet Istennek:
– a hálában
– bűneid megvallásában
– gyógyulás kérésében
A felkészülés minden pontjára térj ki a beszélgetésben.
Nyugodtan magaddal viheted a jegyzeteidet is, amiket készítettél.
A gyóntatód Krisztusra irányítja figyelmedet, aki a te bűneidért is meghalt a kereszten és végső szava ez volt:
„Beteljesedett!”
Istentől kapott hatalmánál fogva feloldoz téged a bűneid alól,
és megjelöl a megbocsátás pecsétjével. Hálát ad veled Istennek,
akinek irgalmassága nagyobb minden bűnünknél. Végül imádkozni fog veled gyógyulásért.
Fogadd Isten megbocsátó szeretetét. Ezt leginkább azáltal
teheted, ha hálát adsz azért, hogy megbocsátott neked. A köszönet azt jelenti: elfogadom a bocsánatot.
Kérd, hogy Isten mutassa meg neked, ha jóvá tehetsz valamit.
Ezt lehetőleg tedd meg azonnal!
Kovács Gábor atya
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PAPKÉP

A

tavalyi őszi számunkban
a gyerekeknek kiírt
országos rajzpályázatról adtunk hírt. A Katolikus
Hivatásgondozó
Intézet
„Ilyennek látom papunkat”

címmel hirdette meg a versenyt, amire nem tudjuk, hogy
területünkön hányan fogtak
színes ceruzát, beküldték-e
alkotásaikat.
Viszont egyik decemberi hittanóra végén egy másodikos
kisfiú odajött hozzám, és egy
nagy rajzlapra készített rajzát
átadta nekem. Néha önszántukból rajzolnak a gyerekek,
de ilyen papi rajzzal még nem
leptek meg. Meg is őrzöm, sőt
itt is közreadjuk, hiszen valahogy csak megmutatja milyen
kép alakul ki a gyerekekben a
papról, példának okáért

MAGVACSKA
Hittansarok

rólunk, hiszen más papokkal
nemigen találkoznak hittanosaink itt a somogyi végeken.
Nagy fekete reverendával
nincs baj, sárga keresztet nem
hordok rajta, de Dani szerint
ez biztosabban jelzi, hogy
Krisztus urunk szolgáját ábrázolja a kép. Jellemző, hogy
egyik keze se üres, sokat rejtő
30 éves hittanos diplomata
táskámon sincs kereszt, de a
rajzon mintegy mentőláda
jelzi, hogy sok embernek szerzett már mentséget és örömet
a benne lapuló talentumok,
tengeri kagylók, szentképek és
cukrok tömege. Ilyen fekete
bojtos koreai sapkám sincs, de
a lényeg, amire felfigyeltem, a
sapka alatt található. Hiszen
ezen a rajzon majdnem fülig
ér a szám. Ezt látva nem is
annak örültem, hogy ez a fiú
több ép fogat is rajzolt, mint

ALSÓSOKNAK: Szinte minden templomban megtaláljátok a keresztúti stációkat, amelyek
szemléletesen mutatják Jézus szenvedéstörténetét. Az egyszerű rajzok alapján felismered az
egyes keresztúti állomásokat? Mi történt Jézus temetése után? Milyen kép hiányzik a sor végéről? Külön lapon add le a megfejtésként a rajzodat! A legjobbak jutalmat kapnak.

amennyi valóságban még
megvan, hanem annak a kifejezett mosolynak, ami úgy látszik Dani papi képéhez hozzátartozik.
S ha a gyerekek a rengeteg
munkánk és fáradságunk ellenére így látják, akkor még
nincs nagy baj. Eszembe is
jutott ez a kép a karácsonyi
ünnepekkor, és a hosszú tél
nehéz útviszonyaival küszködve többször. Amikor néha a
teljesítőképességünk határán
járva, már olyasféle fohászok
szakadnak fel az emberből:
Uram, ha szükséged van még
rám, segíts!
Imre atya

Stóladíjszabás

FELSŐSÖKNEK: Jézus halotti lepléről
sokan sokfélét írtak már, tudósok vitatkoznak
hitelességéről, időről időre újabb és újabb
vizsgálatoknak vetik alá. Egy azonban biztos:
a lepelről olyan arc tekint ránk, amely elgondolkoztat mindenkit...
Rejtvényünkben minden kérdés mellett 1-1
betűt találsz. A helyes válaszok kezdőbetűit
összeolvasva annak a városnak nevét kapod
meg, ahol már több mint 400 éve őrzik és idén
tavasszal ismét kiállítják a leplet.
1. Ki temettette el Jézus testét? S/Pilátus
Sz/Heródes T/Arimateai József
2. Hová temették a testet? O/egy sziklasírba
Ó/egy kápolnába Ö/Názáretbe

3. Mit látott Péter és János apostol a feltámadás reggelén az üres sírban? Ő/nem
tudtak bemenni P/egy nyitott koporsót
R/lepleket
4. Miért különleges ez az ereklye? I/felismerhető rajta Krisztus megkínzott, szögekkel
átvert teste Í/ speciális anyagból készült
kelme J/Leonardo da Vinci festette
5. Mikor került Európába? M/Pál apostol
hozta Rómába N/a IV. keresztes hadjárat
idején (1208 körül) Ny/az I. világháborúban
6. Hol őrzik jelenleg? U/Franciaországban
Ú/Ausztriában Ó/Olaszországban
B.Z.

A Magyar Püspöki Kar 2010.
január 1-jétől új stóladíjszabást
vezetett be, ami szerint:
I. Szentmisék:
olvasott mise:
1200 Ft
énekes mise:
2100 Ft
II. Esküvők
csendes esküvő:
9000 Ft
orgonás esküvő: 20.000 Ft
III. Temetések
kántor nélkül:
9000 Ft
kántorral:
15.000 Ft
Ez az összeg megoszlik a
szertartást végző pap, a kántor,
és a templompénztár között.
Mivel a területünkön a hagyomány szerint a halottra többször
harangozunk, ezért a harangozás
összegén nem változtatunk.
A lelkipásztor joga, hogy az
esketés, a temetés díjtételét az
érintettek szociális helyzetére
tekintettel csökkentse.
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MÚLTIDÉZŐ
A kapolyi csordás hagyatéka
Egy ősi, ma már igencsak kihalófélben levő mesterség relikviái késztettek emlékezésre. Lassan fél évszázada, gyerekkoromban, mindig csodálattal néztem, amikor reggel Zicsből kihajtották a tehéncsordát Csente felé. Irigyeltem a csordásokat szabad
életükért, természetjárásukért. A jószágok mellett, kutyáikkal
rótták lassan, nyugodtan a kilométereket. Hűséges kutyák nélkül
csordás, juhász, kanász csak „fél embernek” számított. Segített a
terelésben, jelzett, ha valamelyik állat messzebbre kóborolt, vagy
ha idegen ember közeledett.
Leggyakrabban a csentei gémeskútnál, a régi téglaégető mellett deleltettek a zicsi csordások. Közelben, egy fa alatt kis kunyhót is készítettek maguknak, ahol megpihenhettek. Legeltetés,
deleltetés közben összegyűjtötték az erdő-mező ajándékait, gombákat, vadgyümölcsöket, amit estefelé a faluban eladtak vagy
elcseréltek borért. Amikor barátaimmal fel-fellátogattunk a
Csentébe, a kunyhójuk előtt, szabad tűzön régi vaslábosban
gyakran rotyogott valami. Volt hogy paprikás krumpli, ritkábban

elkapott apróvad – fácán, nyúl –, amit kutyájuk fogott, vagy furkósbotjuk segítségével ejtettek el. Bennünket, kíváncsiskodó
gyerekeket is megkínáltak, s mintha még most is a számban érezném a szabad tűzön készült ételkülönlegességek ízét…
Néhány évvel ezelőtt Kadlicskó István néhai kapolyi csordás
lányától megkaptam édesapja teljes eszköztárát, hogy megőrizzem az utókornak. Kadlicskó István (1909–1977) már kilenc
éves korától kezdte az állatok őrzését, s ebben a mesterségben
öregedett is meg; 65 éves koráig kísérte a csordát, hallgatta a
kolomp szavát. A használati tárgyainak zömét maga készítette, a
karikás ostortól a faragott botjáig.
A szépen faragott ostornyél felső végén ólombeöntéses díszítés látható. Ezt úgy készítette, hogy először a 2-3 mm mélyen a
fába vésett, egymással összekötött motívumokat egy lemezzel
szorosan körbefogta. A végébe vaskarikát, hajlított szöget tett,
amelynek később a szíjat kellett tartania. Pásztortűznél vasedényben megolvasztotta az ólmot, majd egy hegyes végűre
összenyomott kanál segítségével beöntötte felülről a pléh mögé,
a kifaragott mintába. A folyékony fém teljesen kitöltötte a motívumokat. Amikor megszilárdult, a bádogot levette, a sorjákat
lefaragta. Ennek az ólom végnek nemcsak díszítő szerepe volt,

hanem ez rögzítette a nyélhez azt
a kis vaskarikát, amely a több méter hosszú fonott bőrszíjat tartotta.
A vékony bőrszíjakból Kadlicskó bácsi maga fonta meg a
karikás ostor másik fő részét. A
végére kócból font „durrantót”. A
gyakorlott gulyás, kanász akkorát
tudott durrantani karikás ostorával, mint egy puska. Messziről
lehetett hallani, amikor az állataival közeledett. Gyerekfejjel mi is
próbáltuk leutánozni az ostorkészítést, de messze elmaradtunk a
mesterek mögött.
Az állatokat őrző ember figyelte, melyik bokor ága alkalmas
kampós bot készítésére, melyikbe illik a birka lába. Összeszedte
a hullott agancsokat és késnyélnek, botvégnek használta fel.
Amikor az állatok pihentek, az őrzőjüknek volt ideje faragásra.
Kisebb használati tárgyak is készültek a pásztorok keze nyomán:
díszes poharak, sótartók, tükrösök, pipák. Nagyon szépen faragott Kadlicskó bácsi ostornyele is. Ismétlődő sorminták, makkos
díszítés látható rajta.
Ha nem kellett fejni, és a csordás messzebbre elvitte az állatokat legelni, volt hogy a természetben éjszakáztak. Kis kunyhójukban, szalmán, szénán, pokrócukon aludtak. A gyűjteményhez
egy kis lemezből készített mécses is hozzátartozik. Pipicsmécsnek vagy „pista mécsesnek” nevezték Koppányban, a templomi
helytörténeti gyűjteményben is láthatunk ilyent. Leggyakrabban
faggyút, zsírt tettek bele, mert olaj régebben nemigen jutott. A kis
kanóca kormozó lánggal égett, de a kis kunyhót annyira bevilágította, amennyire kellett.
Ezek a tárgyak egy régi letűnt mesterségnek tanúi. Ma már a
legtöbb faluban egyetlen tehén sincs. Ki tudja, honnan származik
és mennyire „igazi” az a tej, amit a boltokban vásárolunk.
Messze kell mennünk, hogy egy-egy csordással találkozhassunk.
Ha a kolompok, a régi bőrtarisznya mesélni tudna…
Szépsége is volt annak a régi, természet-közeli életnek: maradt
idő beszélgetni, olvasni az állatok viselkedéséből és a felhők
járásából. Csillagokat nézni, ősi történeteket felidézni. Az ő életüket még nem a rohanás és az idegfeszültség határozta meg,
mint napjainkat.
Bognár Zoltán
Kapoly

2009 decemberében Bertalan Béla könyvtárigazgató
szerkesztésében jelent meg a
Tabi Kilátó 11. kötete. A helytörténeti olvasókönyvet szívből ajánljuk a Koppány-völgye
múltja iránt érdeklődő olvasóközönségnek.
Dr. Magyar Kálmán Erődített templomok és kolostorok
Északkelet-Somogyban dolgozata Tab és környékének
történetét összegzi a 16–17.
századi végvári harcok idején.
A nyolcoldalas irodalomjegyzék is mutatja, hogy körültekintő, alapos összefoglalót
olvashatunk a neves régész
tollából. Másik két tanulmánya szintén érdeklődésre tarthat számot; az egyik Tab és
környéke ősi birtokosait veszi
sorra. A Miklósi határában
található Perneszi-dűlőnév
őrzi annak a jelentős középkori falunak a helyét, amely a
Perneszy család névadójának
tekinthető. Még hetivásárt is
tartottak ott. A hódoltság előtt
a Perneszyek a 3. leggazdagabb somogyi birtokosoknak
számítottak. Az Osztopáni
Perneszyeken kívül a Felsőlendvay és a tóti Lengyel család történetébe is bepillantást
nyerhetünk. Dr. Magyar Kálmán 3. tanulmánya Kapoly
története az Árpád-kortól a
késő középkorig címet viseli, s
a Tabi Kilátó előző kötetében
közreadott Kapoly történetét
egészíti ki gazdag történeti
adatbázissal.
Ugyancsak értékes forrásközlés Hegedüs István néhai
kapolyi plébános kronológiai
sorrendben közreadott falutörténeti dolgozata, amely

KÖNYVAJÁNLÁS

ANYAKÖNYVI HÍREK

most a nagyobb nyilvánosság
számára is lehetővé teszi a
plébániai levéltárban őrzött
teljes kézirat megismerését.
Dr. Sipos Imre atyának két
helytörténeti munkája olvasható a kötetben. Az első – Zics
története a középkori Zichy
birtoktest pusztulásáig – a
2003-ban megjelent Zics története könyv egyik fejezetének kiegészített, átdolgozott
kiadása. Különösen jelentős a
Zicsen talált középkori pecsétnyomók rajzainak és a feliratok megfejtésének közreadása, amely az utóbbi évek
helytörténeti
kutatásainak
eredménye. Imre atya másik
tanulmánya a Koppány-völgyi falvakból a második világháború után „malenkij
robotra” ártatlanul elhurcoltak
kálváriáját összegzi. Szorosadiak, miklósiak, döröcskeiek, egresiek, koppányiak
egyaránt találhatnak fontos
adatokat az agyonhallgatni
akart elmúlt évszázadból.
Üdítő színfolt a kötet második felében Zoltán Péter somogydöröcskei fotóművész
csodálatos fotóiból készült
Válogatás a Koppány-völgye
kistérség művészeti értékeiből
képblokk. A fényképeket nézegetve bizonyára sokan elcsodálkoznak azon, hogy közvetlen közelünkben mennyi
értékes és szép látnivaló található.
Bertalan Béla polgármester
és Gombérné Sámoly Anikó
tanító közös munkája a Koppány-völgye kistérség természeti és kulturális értékeit
bemutató Ahol a Koppánypatak kanyarog című, közel
50 oldalas tanulmány, amely
földrajzi-, biológiai-, történelmi összefoglalót ad a kistérségről. A Tabi Kilátó 11. kötetét Lukács Alexandra: Adalékok az 1956-os forradalom
és szabadságharc tabi eseményeihez dolgozat zárja.
(A kötet megvásárolható a
Tabi Városi Könyvtárban és a
kapolyi körjegyzőségen 1000
Ft-ért.)

2009. IV. negyedév
Keresztelés és esketés 2009. utolsó negyedévében sajnos a
területünkön nem történt.
HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)
Törökkoppányi plébánia területén: özv. Veing Jánosné szül.
Rácz Erzsébet (67 é. – dec. 12.) (Somogydöröcske),
Miklósi plébánia területén: Baumann Ádám (62 é. – okt. 29)
(Miklósi); özv. Hoffmann Ferencné szül. Kovács Rózsa
(77é. – nov. 20.) (Kára); Németh József (70 é. – dec. 11.)
(Somogyegres),
Kapolyi plébánia területén: Geiger Józsefné szül. Laczó
Rozália (75 é. – nov. 5.) (Pusztaszemes); özv. Borda
Ferencné szül. Dormán Ilona (89 é. – nov. 13.) (Kapoly);
Specker József (77 é. – dec. 4.) (Kapoly); Fodor Imre (61 é.
– dec. 15.) (Somogymeggyes); Fias János (86 é. – dec. 19.)
(Somogymeggyes) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

Kereszténynek születni: véletlenség,
kereszténynek lenni: akarat kérdése.
(E számunk rajzos illusztrációi
Szent-Gály Kata: Napról napra című könyvéből valók)
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