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A Magyar Katolikus Puspoki Konterenctarol:
Korlevel a "Hit eve" meqnyitojara

Kedves Testverekl

Szentatyank, XVI. Benedek papa meghirdet-
te a hit evet, amely 2012. okt6ber 11-tol 2013.
november 24-ig, Krisztus Kiraly unnepeiq
tart. 50 evvel ezelott, 1962. okt6ber t l-en nyi-
totta meg ugyanis Boldog XXIII. Janos papa a
II. Vafikani Zsinatot. Ez a nap akkor szuz Ma-
ria lstenanyasaqanak Onnepe volt. Ehhez a
dalumhoz kapcsol6dik egy mask fontos ese-
rneny, amelyre a Szentatya hivalkozik. Bol-
dog II. Janos Pal papa 20 evvel ezelott adta ki
a .Katolikus Egyhaz Katekizmusat", mint a II.
Vatikani Zsinat egyik gyOmblcset, "hogy a hit
szepseqet es erejet minden hlvonek bemu-
tassa" (Porta fidei, 4).

Mit szeretne elerni a Szentalya a hit eve-
vel? A hit kapuja kezdetll apostoli leveleben
frja, hogy "Ujra fel kell fedeznunk a hit utjat,
hogy egyre vilaqosebban meg tudjuk mutatni
a Krisztussal val6 talalkozas oromet es min-
dig mequiulo eleterejet" (Porta fidei, 2).
Ugyanis - ahogy irja - "nem fogadhaljuk el,
hogy a so fzet veszitse, sem azt, hogy veka
ala rejtsOk a vilaqossaqot" (Porta fidei, 3).

A keresztenyseqet ma sajnos a hagyo-
manyosan kereszteny orszaqokban is sokan
csak szocialis, kulfuralis vagy politikai szem-
pontb61 tekintik, es legfeljebb szep szokast
latnak benne. A keresztenyseq hainalan,
Szent Pal koraban a vsnast az akkori poqany
gondolkod6k is szokasnak tartottak, es ezzel
eloseqitettek a pogany vallasok rneqszune-
set, mert eletet, hitet nem lehet tart6san szo-
kasra eplteni, hanem csak az iqazsaqra. A
Szentatya, XVI. Benedek papa az 1967 -ben,
teol6gus professzorkent irt, Bevezetes a ke-
reszteny hit vilagaba cimu k6nyveben hivat-
kozott Tertullianusra, a masodik-harmadik
szazadban €lIt teol6gusra, aki szerint: "Krisz-
tus igazsagnak, nem pedig szokasnak nevez-
Ie magat." Ezzel val6sagos forradalom torlent
a hit vilagaban: a kereszlenyseg ugyanis nem
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szokasra epltette a hitet, hanem az igazsag-
ra: Krisztusra. A kereszteny vertanuk sem
egy szokasert adtak oda az eleniket, hanem
az lqazsaqert Krisztusert. A mi hitOnk is csak
Krisztusra, az lqazsaqra epulhet, es csak a
vele val6 el6 kapcsolat adhatja meg azt a
szlvbef orornet, amit suqarozni tudunk a vi-
lagban. De hogy a hit orornet suqarozni tud-
juk, eloszor nekOnk kell megujulni hitOnkben.

A Szentatya okt6berre osszehlvta Rorna-
ba a POspbki Szin6dust, amelynek a tema-
ja: Az uj evangelizaci6 a kereszteny hit to-
vabbadasa erdekeben. A vilag osszes pOspe-
ki konterenciaianak kOldottei a Szentlelek
megvilagosft6 keqyelrnet kerve vitatjak meg
az evanqeliurn hirdetesenek mai kihivasait.
Tapasztaljuk ugyanis, hogy olyan nepek ko-
reben is, ahol hosszu evszazadok vagy akar
ezer ev 6ta is jelen van a Katolikus Egyhaz,
sokan vagy hitetlenek, vagy egyaltalan nem
tudnak semmit Jezus Krisztusr61. Talan
kbnnyebb elmenni egy olyan orszagba Krisz-
tust hirdetni, ahol meg soha nem hallottak
R61a, mint egy hagyomanyosan kereszteny
kernyezetben, ahol sokan azt mondjak: "ezt
mar hallottuk, ezt mar ismerjOk", de val6jaban
sem nem ismerik, sem komolyan nem gon-

dolkodtak el r6la. Aki azonban komolyan ve-
szi, aki hisz Krisztusban, az Igazsagban, an-
nak szamara a mi katolikus hitOnk ma is az
elet, az 6rok elet boldogit6 forrasa.

Mil jelent a Jezus Krisztusba vetett hit,
amit a hit eveben szerelnenk elrnelyiteni es
elove lenni? A hit mindenekelott szernelyes
talalkozas Istenne!. Az ember nem egy arc-
nelkOli vegso okban hisz, nem egy vilagma-
qyarazalban vagy ideoloqiaban, hanem a
szemelyes Istenben. Paul Claudel foglalta igy
ossze rneqtereset .elindultarn valaminek a
keresesere, es fme VALAKlletlel szamomra,
Istenem." A talalkozas mindig Istentol indul el.
6 adja a kegyelmet, es 6 szollt meg az Egy-
haz igehirdetese altal. Szent Pal szerint: "A
szfvbeli hit rneqiqazuasra, a szajal val6 meg-
vallas pedig Odvossegre szolgal" (R6m
10,10). Szentatyank, XVI. Benedek papa fgy
tanit: "A sziv aztjelenti, hogy a hitre jutas elso
aktusa Isten ajandeka es a kegyelem rnuve,
amely hat es atformalja a szemelytseq me-
Iyet" (Porta fidei, 10). Szent Lukacs. lrja az
Apostolok Cselekedeteiben, hogy Filippiben
egy bizonyos Udianak .az (ir megnyitotta a
szivet arra, amit Pal mondott" (16,14), vagyis
a hit tartalrnanak ismerete onmaqaban meg
nem eleg. SzOkseges, hogy a szivet - vagyis
az emberi szernely szentelyet - megnyissa a
kegyelem, hogy lassen es ertse, mirol szol
valolaban Isten hirdetett szava. Tehat a sze-
rnelyes talalkozas a kegyelem es az igehirde-
tes reven az elso, Aki ezutan rablzza maqat
Istenre, Krisztusra, az elfogadja az altala
adott kinyilatkoztatast is, amelyet szajjal kell
megvallani, hirdetni es az eletevel tanusitani.

A hit a leqszernelyesebb aktus, ugyanak-
kor kozossegi is. Az Egyhaz hiteben reszesO-
IOnk a keresztseg szentsegeben, fgy leszOnk
Isten nepenek tagjai, hogy elnyerjuk az Od-
vosseget.

A "hiszek", am it a kereszteleskor szeme-
Iyesen megvallunk, az Egyhaz hite.

Folytatas a 2. oldalon
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Szekesfehervaron is
meqnyltottak a hit evet-

Prohaszka Ottokar
szuletesnapjan

irta, hogy: "igen fontos segitseg lesz az eqesz
Egyhaz megujitasanak a munkajaban ... Ha-
tekony es torvenyes eszkoz (... ) az egyhazi
k6z6sseg szolqelatara, mint a hit tarutasanak
biztos norrnaia" (Porta fidei, 11 idezi a "Fidei
Depositum"-b61).

A hit eve kQl6n6sen is ravilagit a gyerme-
kek es fiatalok hitoktatasanak fontossaqara,
katolikus egyhazi iskolaink ertekere es a hit
isrnereteben val6 alland6 elorehsladasra a
feln6ttek es a csaladok koreben is.

Lelkipasztorainkat kulon is buzditjuk es
batoriljuk, hogy sorozatos eloadasokban.
katekezisekben isrnertessek meg katolikus
hitUnk tamtasenak tartalmat, es kulonfele lelki
programokban (fgy pI.: szent6ra, misszi6, za-
rancoklat, lelkigyakorlatok stb.) keriek a ple-
baniai kozosseqek szamara a hit draga
aiandekanak rneqerteset, meqorzeset, meg-
eleset. Ebb61 az elo hitb61 fakad majd a
karitasz, a szeretetszolqalat tanusaqtetele is.
Ahogy a Szentatya frta: "A szeretet nelkuli hit
terrnekellen, mig a hit nelkuli szeretet ketse-
gek koz6tt vergodo erzelern marad" (Porta
fidei, 14). A hit oromenek suqarzasa, tovaob-
adasa reven tesszuk a legnagyobb szolqala-
tot a minket korulvev6 vilag szamara is.

Az apostolokhoz hasonl6an visszuk kere-
slinket Mesterunkh6z es az eqesz Egyhaz-
zal, R6ma puspokevel egyUtt kerjuk: .Urarn,
n6veld bennunk a hitet" (Lk 17,5). Ezert imad-
kozunk most, hogy a Szentlelek felelessze
bennunk az el6 hitet Jezus Krisztusban, akit
az Atya kuldott a vilagba az emberek udv6zi-
tesere. Hitlink valjek szeret6 bizalomma az
Egyhaz megujulasara. "A Hit eveben a ke-
gyelem ezen idejet Isten Anyjara bizzuk," -
irja a Szentatya - "akit 'boldognak' mondunk,
'mert hitt' " (Porta fidei, 15). Amen.

Folytatas az 1. oldalr61

A "hiszunk", amit a liturgiaban kozosen
imadkozunk, szinten az Egyhaz hite. A II. Va-
tikani Zsinat azt irja a hitr61: "A kinyilatkoztat6
Istennek 'a hit enqedelmesseqevel' tarto-
zunk. Ezzel az ember szabadon Istenre bizza
eqesz 6nmagat, 'ertelmevel es akarataval tel-
jesen megh6dol a kinyilatkoztat6 Isten elott',
es onkent elfogadja a tole adott kinyilatkozta-
tast" (Dei Verbum, 5). Mivel a kinyilatkoztatas
nem az ember istenkeresese, hanem Isten
em bert kereso lehajl6 szeretete, azert a ke-
reszteny hit nem akarmilyen emberi hiede-
lem, hanem Isten kinyilatkoztatasara adott
hiv~ valasz. A kinyilatkoztatas az Egyhaz ige-
hirdetese, Szentlrasa, imaja, szentseqei, ku-
lonosen is a Szent Eucharisztia reven jut el
hozzank, igy kereszteny hitunk elvalasztha-
tatlan Jezus Krisztus Egyhazat61. Az aposto-
lokra epul6 katolikus kereszteny egyhaznak
sz61 Jezus kijelentese: " ...tegyetek tanttva-
nyomrna mind a nepeket' Keresztelietek meg
oket az Atya es a Fiu es a Szentlelek nevere,
es tanitsatok meg 6ket mindannak a megtar-
tasara, am it parancsoltam nektek. S en vele-
tek vagyok mindennap, a vilag vegeig" (Mt
28,19-20).

A hit eveben tehat egyre jobban meg kell
ismemunk Jezus Krisztust, Katolikus Egyha-
zat, a Szentrast, a szentseqeket, az Egyhaz
rnait, hogy megujuljunk hitlinkben. fgy felfe-
dezzuk, hogy hitlink nem elmelet, hanem
szemelyes talalkozas Istennel, aki az Egy-
hazban el. Egyhazunk liturgiaja es a szentse-
gek teszik hatekonnya hitunk megvallasat, es
adjak a kegyelmet a tanusagtetelhez. Erk61-
csi eletlink (is csak) akkor eri el t6keletesse-
get, ha kapcsolatban van a hittel, a liturgiaval,
az imadsaggal (vo. Porta fidei, 11). Mindezt
csodalatosan tarja elenk a II. Vatikani Zsinat
tanitasa, valamint a Katolikus Egyhaz Kate-
kizmusa, amelyr61 Boldog II. Janos Pal papa

Spanyi Antal rneqyes puspok 2012. okt6ber
lO-en, tehat Prohaszka Ottokar pusp6k szu-
letesenek evtordulojan, es az emlekere epf-
tett emlektemplomban nyitotta meg a Hit
evet. Ismertette beszedeben a meghirdetett
esztend6re vonatkoz6an az eqyhazmeqye
tematikus programjat, tovabba a hit megval-
lasara es elmelyftesere sz6!ftotta fel a hfv6-
ket. A fopasztor az unnepi szentmise soran
kival6 pusp6kel6djet rneltatta: "K6sz6njuk Is-
tennek a puspokot, aki 154 evvel ezel6tt szu-
letett, es aki imadsaqaval, langlelku
buzqosaqaval, pasztori gondossagaval, ira-
saival es karitativ tevekenysegevel annyi j6t
tett nem egy varossal, nem egy eqyhazrne-
gyevel, de egy orszaggal es nemzettel. Pr6fe-
tai m6don latta langelmeje a vilagot es annak
szellemi, erk61csi aramlatait, korat megel6zve
ismerte fel mindazt, ami fele az emberiseg
sodr6dik. J6t tett az egesz egyhazzal, jelento-
sege nem tulozhat6 ell"

Budapest, 2012. okt6ber 8.

a Magyar Katolikus Piispoki Konferencia

Dr. Karaffa Janos: Er6szakparti-e az Oszo-
vetseg? - cimmel tarlot! el6adast.

A kovetkez6 alkalommal Dr. Torok
J6zsef tart eloadast az 6kereszteny Egy-
haz a keresztenyuldozesek koraban tema-

ban. Dr. Karaffa Janos a pr6fetak es alpr6fetakr61 az Oszi:ivetsegben
es a II. Vatikani Zsinat Isten igejerol sz616 tanitasar61 beszel.

Az akademian a reszvetel ingyenes, az eli:iadasokat rendszere-
sen latogat6k a tanev vegen emleklapot es ajandekkonyvet kapnak.

A Hit eveben "Prohaszka Akademia" neven
kereszteny feln6ttkepzes indult a Szekesfe-
hervari Egyhazmegye szervezeseben. A
kepzes kereteben biblikus, teol6giai es egy-
haztorteneti eli:iadasokat hallgathatnak az
erdekl6dok 2012. okt6beret612013. juniusaig. Az akademian 16 eves
kort61 minden hivo kereszteny reszt vehet. A nyit6rendezvenyen
Spfmyi Antal megyes puspok mondott koszi:intot, amelyben megfogal-
mazta a Hit Eveben meghirdetett felni:ittkepzes celjait.

Az els6 eload6 Dr. Fuzes Adam esperes az egyhazmuveszeti bi-
zottsag es az ecclesia szovetkezet elnoke volt. XVI. Benedek papa a
Hit Evet meghirdeto, A hit kapuja kezdetO apostoli levelet valamint a II.
Vatikani Zsinat tanitasat mutatta be a hit te~eszteserol.

Prohaszka Akademia
Szekesfehervarott

BPK

Forras: www.szfvar.katolikus.hu
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Szamvetes es iranyvetel
Aki meqeli papi eletenek 36, esztendejet, va-
lamint itt, oroszianvoan az egy helyen val6
szolqalat 20, evtorduloiat - mikozben kurzus-
tarsa kozul ketten mar atkoltoztek az orok ha-
zaba -, az felismeri, hogy az elet aliando
hullarnzas. Ha az eletnek ebben a hullarnza-
saban nezzuk a jubileumi evet, amelyen ott
ragyog a kegyelem aranya, azt kerdezhet-
nenk a regi lelki ir6kt61: mi ez az orokkeval6-
saqhoz kepest? De eppen a kegyelem
aranyan tekintve ezt a 20 esztendot azt
mondhatjuk, hogy mar ez is orokkeval6sag,
Mert hiszen orokkevslosaqunk, bizonyos er-
telemben, az idobol is keszul - az erdernek
folytan, rnaqatartasunk folytan. Mindez szule-
tesunkkel vette kezdetet. Ennyi ido eleg volt
eqyrnas rneqisrneresere. De isrnerjuk-e egy-
mast igazan? Mert minden embernek ket
alakja van, Az egyik, am it magunk elott la-
tunk, a rnasik pedig, ami ezzel egy, amde
rneqsern minden pillanatban azonos. De ami
a lathato alakon allandoan atsuqarzik, azt
meqsejfjuk, meqerezzuk egy-egy sz6b61,
egy-egy mozdulatb61, mikor hirtelen megle-
petesunkre elenk kerul Ez a mi lathatailan
egyenisegunk, ez a mi orokke alakul6 szeme-
Iyisegunk. Hany es hany ezer gondolat, er-
zes, hangulat, ernlek, munkak, emberek,
talalkozasok, taiak es mas elrnenyek sora-
koznak tudattalanul mbgenk evek, evtizedek
hordalekakent! Ezek aztan bsszekevered-
nek, lemerulnek, alakulnak es alakitanak
bennunket - alakitjak eletfolyamunk medre!.
Ez a meder jelleget kblcsbnoz embersegOnk-
nek.

Az ujmises papoknak is szem elott kell
tartaniuk, hogy a papok nem onmaguknak,
hanem isteni Pasztoruk oromere kell, hogy
szolgaljanak. Propagandafogas lenne, ha
csak az Evangeliumban beszelo J6 Pasztor
oromet mernem idezni tapasztalataimb61:
"Juhaim hallgatnak szavamra, senki sem ra-
gadja el oket kezembOl." Nem, a val6sag nem
ilyen vigasztalo. A borOkon kell, hogy erez-
zek koruk minden ellentmondasossagat. A J6
Pasztor Isten kezebe visszaviszi a tole el-
iramlani vagy6k szandekait. A Jo Pasztor
csalodottsaga megmutatkozik a kezdetben
lelkesOlt fiatal papok eleteben is. Majd megta-
pasztaljak maguk is, hogy reszuk lesz
rosszallasokban, ragalmakban es elutasita-
sokban is. Miert? Mert groteszk jelensegnek

szamitanak majd, amikor Istenr61, a teltama-
dasrol es az orok eletrol beszelnek EzM kell
szoba hozni ezt a problemat es ennek megol-
dasakent rneqerto j6akaratot kell kerniuk.

Pap kell, vallja a hiv6 ember, de meg a
legjamborabbak kbzbtt is igen sok akad, aki
nem szeretne saiat fiat a papok kozott latni.
Feltik gyermekOkel. A papi nivatas nem meg-
foghat6, elore nem kiszamithato egziszten-
cia. Ez nem olyan munka, amelynek - ha
beesliletesen elveqzi az ember - maris lalja a
kezzelloqhato eredmenyet. Lat az ilyen jo-
akaratu hivo sok lelki faradtsaqot a papok-
ban. A hivatas ororne meg rejtett orom,
szemermes orom, diszkret ororn: ki tudja,
hogy megnyilatkozik-e, es eljut-e a szerzoje ..
hez, a boldog Istenhez? Sok a kedelytelen,
oromtelen pap. Sok iqenynek kellene megfe-
lelni, ezert sokszor tulterheltek. Ilyen korlil-
menyek kozott nehez a lelki frissesseqre
viqyazni: eltasulhat, kitaradhat a lelek. De a
hivek szerencsere mindig talalnak felment6
lteletet a pap qyenqeseqere A kivuiall6 em-
bereknek manapsaq nines erzekuk a "papi
meltosaq' rant. Az ember annyit er, meg ha
pap is az illeto, amennyi a szernelyes erteke.
Ma mindenkinek, a papnak elsosorban, em-
bernek kell lennie az emberek kozott, meg-
hozza ertekes embernek.

Az evtizedes papi szolgalattal a hatunk
mbgbtt szivesen tekintunk vissza a kezdetek-
re, a szeminariumi eletre, oda, ahol a neveles
folyik. A neveles krizise egy eletre a papi elet
krizise lehet, ugyanis nem elhet burokban a
pap sem, hanem benne az eletben. A szemi-
nariumi nevelesben volt bizonyos 6nkor-
manyzat. Az eloljar6k inkabb iranyit6k voltak,
es nem minden apr6 intezkedest maguknak
fenntart6 urak. Mar a gyermeket is egesz em-
berkent kell kezelnlink, hat meg a mar na-
gyon is felnott gyermeket, az itju embert, a
kispapot. Onnevelesre kell szoktatni 01. Eh-
hez azonban gyakorlat kell. Belso felelosseg-
re kell eljutnia az Isten elM es nem esak a
szabalyok el6tt. Az elso evek szembesitik a
papot az elmelet es a valosag k6z6tti klilonb-
segre, de a lelkes papi elet elso sikereivel,
bromevel is. A lelki vezetes segitsegevel kell
elerni azt, hogy a sikerek ne tegyek elbizako-
dotta, a kudareok pedig elkeseredette vagy
cinikussa.

Az elet derekan is megerto j6akaratot ker-
nek a hivekt61 a papok, mert a hirdetett esz-
menyrol lemaradnak neha Ide illik a
Jelenesek konyvenek (2, 4-6) szava: ,,40e
van egy kifogasom ellened, ez, hogy kezdeti
szeretetedtol eltertet. 5Gondold meg, honnan
sOl/yedtel ide! Terj meg, es terj vissza korabbi
cselekedeteidhez! Mert elmegyek es elmoz-
ditom helyerol gyertyatartodat, ha nem tar-
tasz bOnMnatot." Mert teljesseq esak ott
lehet, ahol az ember rateszi valamire az eletet
es a lelket. Tflz heviti az ilyen embert, az egy-
hazias lelkulet nize. A papnak ujra es ujra
rnerleqre tennie onmaqat Isten es az egyhaz
szine el6tt, hogy a rutin, a rneqszokottsaq ne
vezessen szlirke kozonyosseghez vagy
eqyenieskedo maqatartashoz. Fel kell elesz-
tenie maqaban az "elso szeretet" hevet.

MegM6 j6akaratot kernek az id6sod6 pa-
pok, ha esetleg nem tudtak volna folismerni
kornyezetiik szandekat, es hlzelkedessel en-
gedtek magukat orruknal fogva vezetni. Meg

- akkor is, ha ezek a hizelgok arra hivatkoztak,
hogy hiszen mar 20-30 eve .onzetlenul" esi-
naltak valamit az egyhaznak, vallasuk irant
val6 szeretetb61. A tapasztalat viszont azt
szokta mutatni, hogy az ilyenek sajat hasznuk
rant val6 elenk szeretetbol .seqttettek" a val-
lasuknak, immar 20-30 even keresztUl. lIyen-
kar, az elet orman jon ra a pap, hogy a
lenyegre kellett volna t6rekednie - a f6vanal-
ra, es nem vieinalis vonalakra. Meg kellett vol-
na beszalni el6relat6an minden!, mindenkor
bizva ovei nagykorusagaban as tisztessege-
ben. Senki sem kivaltsagos, a pap sem. 0 is
ember, eppen olyan gyarl6 ember, mint a tob-
bi, aki raszorul mindenkor az Ur kegyelmere
es irgalmassagara. Kar lenne onmaga melt6-
sagat es kival6sagat ratartian iinnepelnie es
hangsulyoznia. A papi aiel 6sszefoglaloja le-
hetne Remenyik Sandor Akarom cimu verse,
ill, - a rovidseg kedveert - annak els6 harom
es utols6 kat sora: "Akarom: fontos ne legyek
magamnak. / A vegtelen falban legyek egy
teg/a, /Lepcso, min felhalad valaki mas ... Le-
gyek a drat, min Ozenet megy vegig/ Es cse-
reljenek ki, ha e/szakadtam. Legyek a
hegedO, mely vegtelenbe sir, / Mig Ie nem te-
szi a mOvesz a vonot. "

Kutschi Andras
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A nepmesek lelektana 2. - Laura es a "veszelyes" mesek
Az el6z6 reszben arr61 volt szo, hogy neprne-
sek miben kulonboznek mas mesekt61 es tor-
tenetektol, illetve arr61, hogy milyen lelektani
aiandekokat rejtenek a gyermek szarnara
Mindez szamomra t6bbszor is bebizonyoso-
dott. Tortent egyszer azonban valami, ami ki-
emelkedik minden bizonyossaq kozul. Ezuttal
err61, s egyben a saiat, szul6i elmenyernrol
szamolok be.

Tiz evvel ezel6tt a nagyobbik, akkor meg
egyetlen lanyom, Laura, ugy keteves kora ko-
rul ejszakankent egyre gyakrabban riadt fel.
Ezek a felriadasok nagyjab61 hajnali egy 6ra
korUl tortentek. lIyenkor rernulten kialtozott,
ketseqteeseften sirt es nagyon nehez volt
megnyugtatni. Sosem tudta megmondani,
hogy mit alrnodott, vagy hogy a remutetenek
mi azoka.

hanem tobbszor is felriadt ejszakankent.
Ezen az sem segitett, hogy id6kozben a nyu-
gov6ra teres elokeszuletei hosszu szertarta-
sokka valtak. A meselesset egyutt a
valoqatott jatekok (pI. a neqykezlab torten6
lovaqoltatas) id6tartama mar egy oranyira
rugott. Mindez veltozasert kialtott.

mellettiik lev6 szakadekba. A gonosz vegul
j61 megjarta: zuhant vagy szaz rnetert es
kit6rte a nyakat a koveken. A Krampuszt tehat
val6saggal meqlincseltek. A feleseqem ezert
nagyon neheztelt ram.

A rnasik tortenetben a harem joberat a
postagalambbal meguzente a rnedvenek, aki
a nagy kerek erd6ben lakott, hogy meqlato-
gatjak. (A mecvevel egy erdei kirandulas so-
ran ismerkedtek meg, rniutan a vihar el61
menekulve, a tavolleteben bemenekultek a
hazaba. Ez is egy biztonsagos mese volt.)
Majd aztan umek is erednek, es ahogy men-
nek, rnendeqelnek, egyszer esak azon kapiak
magukat, hogy eltevedtek. Egy nagy volqybe
ernek, amelyben mincenutt nagy feny6fak
zoldellnek, es imitt-amott feher sziklak feher-
lenek. Faradtak, meleguk van es szomjasak.
Megpiliantanak egy berlanpbelaratot, amely
el6tt egy kis luls forras esobog. Isznak bel61e
es lepihennek a barlang huv6seben. De alig-
hogy isznak, es epp hogy lepihennek, hatal-
mas puffanasokat hallanak: a nagy zold
sarkany labalnak puffanasait, A sarkany elbo-
dull: "Hogy mereszeltek inni a forrasornbol?
Ezert megeszlek benneteket!" A harem
joberat futasnak eredt, ahogy esak a labuk
bfrta. A sarkany utanuk vetette magat. Az volt
a szerencsejuk, hogy alig fer! ki a barlang ki-
jaratan a nagy fejet61. Miutan kibujt, hamar a
sarkukba ert. Igen am, de a medve elunta a
varakozast es a kereesukre indult - epp akkor
j6tt veluk szemben. Azonnal eszrevette har-
m6juk szorult helyzetet. Nem volt rest! Meg-
lenditette a bunk6jat jobbr61 es hatalmasat
esapott a sarkany fejere, hogy esak ugy esat-
tant, es a sarkany megroskadt; aztan egy
meg hatalmasabbat balr61, hogy a sarkany
holtan esuklott ossze. Azt mondta a medve:
"igy jar mindenki, aki a barataimat bantani
mereszeli!" Azzal valamennyien elmentek a
medve hazahoz, ami mar nem is volt messze.
Ott aztan j6t ettek es j6t ittak, majd egesz nap
jatszottak.

Laura es a "veszelyes" mesek

K6zel fel ev telt el igy. Tovabbra is hasz-
talanul keresgeltunk olyan meseket, amelyek
egy ket es fel eves gyermek szamara felfog-
hat6ak, es megfelelnek a nepmesek (vagy
ahogyan angol nyelvteruleten kevesbe talalo-
an rnondiak: fairy tales, azaz tUndermesek)
kivanalmamak. Kenytelen voltam ket rneset
kitalalni a korabbi mesehosok
felhasznalasaval.

Az egyikben a Mikulas a puttonyaban
aiandekokat visz az erdei allatoknak es a gye-
rekeknek, es a neqy szarvas altai vont szan-
jan vidam csilinqeles kozepette siklik a
h6boritotta erdoben, (Laura ennel a resznel
mindig felkialtott .Nem erdei allatoknak es
nem gyerekeknek, hanem nekem!") A szant
azonban varallanul feltart6ztatja egy gonosz
es ronda fekete leny, a Krampusz. Ezutan
megragadja es rancigalja a szeqeny oreg Mi-
kulast a ruhajanal fogva, tovabba megfenye-
geti, hogyha nem adja at neki az ajandekokat
tartalmaz6 zsakot, akkor atharapja a renszar-
vasok torkat. Szegeny oreg Mikulas, mi mast
is tehelne, kenytelen-kelletlen atadni keszul a
zsakot. Igen am, de eppen errefele Mgoly6-
zik Csaesi, Suni es Kormos. Egyszer esak
halljak, hogy az addig kozeledo szan esen-
gettyui hirtelen elhallgatnak. Erre kisietnek a
havas utra, hogy megnezzek, mi tortenhetett.
Latjak am, hogy a ronda fekete Krampusz a
j6sagos Mikulast rancigalja, es el akarja ra-
bolni a draga puttonyt. Kormos egyet sem te-
ket6riazott, hanem nehany j6kora ugrassal
ott termett es hatalmasakat harapott a Kram-
pusz labszaraba, hogy az visitott es orditott a
fajdalomt61. Egyebkent is tudvalev6, hogy a
Krampusz nagyon fel a kutyakt61. (Laura meg
szokta kerdezni, hogy milyen kutyakt61 tel. A
valasz: mindenfele kutyat61; kiesit61 es nagy-
t61, feketet61 es fehert61 stb.) Kormos a Mba
rantotta a Krampuszt, aki fetrengve meg job-
ban uv61tott a fajdalomt61. A tobbiek vala-
mennyien, tehat a Mikulas, a szarvasok,
Csaesi es meg Suni is, Kormos segitsegere
siettek - es Krampuszt letaszftottak a

Laura es a "biztonsagos" mesek

A feleseqernrnel gyakran mondtunk Lau-
ranak versikeket es eqyszeru lorteneteket
Ugy gondoltuk, hogy ha a tovabbiakban tob-
bet rneselunk neki lefekveskor, akkor majd
nagyobb biztonsaqban fogja rnaqat erezni. A
versek es mondokak lassacskan kevesbe er-
dekeltek, es szivesebben hallgatott egysze-
nl, ketesztendos koranak megfelel6 meseket.
Ezekb61 sajnos nines val ami sok - ugyanis a
mesek, kul6nosen a nepmesek nagyjab61 ot-
eves kort61 erthet6k. A Mindennapra egy
mese C. kotet adott nemi lehet6seget, de me-
seinek kivalogatasa hosszadalmas volt,
elmondasuk pedig olykor esak nemi
egyszerusft6 atalakitassal tortenhetett.

Ezekb61 a mesekb61 - akkor meg telje-
sen magat61 ertet6d6nek latsz6 m6don - mi is
szamuztunk minden kegyetlenseget es dur-
vasagot. A mes6h6sokkel esak j6 dolgok tor-
tentek. Es mikor kifogytunk a hasznalhat6
mesekonyvekb61, kenytelen voltam sajat me-
seket kitalalni. Terme~zetesen ezek is affele
biztonsagos mesek voltak.

A sorozatta vala torteneteknek Csaesi,
Suni es Kormos kutya a f6szerepl6i. Az egyes
reszekben jakat kirandulnak es vidam jateko-
kat jatszanak. Laura minden masnal jobban
rajongott ertuk! Ennek ellenere esal6dottan
tapasztaltuk, hogy - bar a kapesolatunkat es
a nyelvi fejl6deset bizonyara segitettek - a mi
szempontunkb61 teljesen hatastalanok! EI-
maradt a legkisebb eredmeny is. S6t, a hely-
zet kezdett csuggeszt6bbe valni. Ugyanis fel
ev elteltevel Laura mar nem esak egyszer,

Az eredmeny

Laura mar az ugynevezett veszelyes me-
seket k6vet6 masodik ejszakat haborftatlanul
aludta vegig - s vele egyutt mi is. Szinte
egyesapasra szunt meg minden ejszakai ha-
nyattatasunk: veget vetettunk az ejszakai fel-
riadasoknak, s egybeJ4 az elalvas el6tti
hosszadalmas eeremaniaknak is.

Folytatas a 5. oldalon
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Folytatas a 4. oldalr61

Mi tortent mindekbzben a kis Laura-
ban? Nyilvan szorongott ejszakankent. A
szoronqas kulbnbs, a felelemrnel rokon, de
annal alattomosabb dolog. Az un. tanulas-
elrneleti meqkozelltesben az kulbnbbzteti
meg a kettot eqymasto', hogy a felelernnek
mindig van tenyleqesen megnevezheto
tarqya, a szoronqasnak pedig nines - a
szorong6 ember nem tudja megmondani,
hogy voltakeppen mitol is feszult. A szoron-
qassal jobb rnielobb elbanni, hogy a na-
gyobb gondokat elkeruljuk. Laura szamara
az hozott fordulatot, hogy az ejszakai felria-
dasokat kivalto alaktalan, megfoghatatlan
szoronqas tarqyiasult benne a gonosz
Krampusz es a rernes sarkany alakjaban -
es ezekkel a szornyf alakokkal egyszer s
mindenkorra kernenyen leszamollunk. Tel-
jesen vilaqos, hogy ez csak az un. "vesze-
Iyes" rnesek reven sikenilhetett. Mindez
ketseqbevonhatatlanul bizonyitja szamorn-
ra, hogy a neprnesek es a neprnesei ele-
mek mely bolcsesseqbol fakadnak. Ez a
boicsesseq persze tavolrol sem csak az ej-
szakai felriadas (pavor nocturnus) kezele-
sere jo, hanem legkulbnbbzobb telektani
nehezseqek lekuzdesere is. igy peldaul
azon se lepodjbn meg senki, hogy ha egy
apja flqyelrneert nem sok sikerrel kuszkodo
kislany tobbszor szeretne haliani azt a
sokak altai ismert me set, amelyben a kiraly
azert neheztel meg a legkisebb kiralylany-
ra, mert az "csak" ugy szerette ot, mint a
levesben a s6t...

Ebben a reszben arr61 esett sz6, hogy
magunk is kitalalhatunk meseket gyerme-
keinknek, es hogy magunk is felhasznalha-
tunk nepmesei szempontokat. Tudni kell
azonban, hogya meggondolatlanul, hozza-
ertes nelkiil alkotott mese kockazatokat es
mellekhatasokat is rejtegethet - lelki zava-
rokat, s6t, meg szemelyisegzavart is e16-
idezhet. A Forgacsok kbvetkez6 evi elso
szamaban errol teszunk kbzze egy rovid
reszletet a kiemelkedo psziehoanalitikus,
Bruno Bettelheim hires konyvebol, mely-
nek cfme: A mese buv61ete es a bontakozo
gyermeki lelek.

Vegezetul megismetlem az elozo
resz intelmet: soha ne tudatositsuk az ilyen
lelektani osszefiiggeseket a gyermekben,
soha ne mondjuk el neki, hogy szerintiink
miM oral annyira az adott mesenek, mert
azzal minden elonyos hatast lerombolunk
es meg kart is okozhatunk.

Baranyai Mihaly

A j6 oreg diafilm csendes diadala
Evekkel ezel6t1 - az egyik szocialpedaqoqiei gyakorlatom soran - a tatabanyai Korbsi Csoma Sandor Altala-
nos lskolaban egy iskolaotlhonos, harmadik osztalyos csoporttal foglalkozhatlam. A tanul6k szamos jatekkal
megismerkedtek mar, es kiiOn6 tanft6ik rneselni is szoktak nekik - ezert valamilyen ujszeruseggel akartam
szolqslni. Ugy dontottern, hogy diafilmeket vetftetek nekik.

A vide6hoz, DVD-hez es mas effelebez szokott gyerekek meqiitkozve szernleltek, rnitele el6keszuleteket
teszek az oreg vetit6vel, s mifele targyakat szedegetek elo. A pokemonokhoz, p6kemberekhez es tarsaikhoz
edz6dott kisiskolasok meghbkkenve szernbesultek azzal, hogy kedvelt audiovizualis ingereikkel szemben
most olyanokkal van dolguk, melyek se mozogni, se beszelni nem tudnak - a talalkozasunk rneqis nagyszerG-
en alakult.

Az en figuraim, Gulliver, akit lilliputi utazasara, es Szincbad, akit tengeri kalandozasara kiserhettimk el,
raenek. A film mozdulatlan jelenetei biztositottak az elid6zes, a kerdezes es az elgondolkodas lehetaseget. A
szep szfnes kepeken lev6 figurak nernasaqat kozvetlen emberi kommunikaci6 p6tolta. T brekedtem arra, hogy
a meseles vokalis hstasai eleget tegyenek a magyar beszed koveielmenyeirek. Ekozben sikerult gyorsan es
csendben elsimftani az apro-csepro osszezorduleseket. lIyen volt pI., hogy ,,Feri rault a szekemrel' (a pana-
szos egyszerOen kapott egy maskat): vagy hogy ,En akarom kihuzni a dug6t!" (a kerelrnezo intelmemre tiirel-
mesen vart, es nem hiaba). Az ora vege fele egyszer csak kialtozva csendult fel egy oly kezentekvo, amde
akkor rneqis meglep6 keres: "En is olvasni szeretnek! En is olvasni szeretnekr' A kislany, aki ezt 6hajtotta, ter-
rneszetesen felolvashatta az utols6 kockekat, Nagyon bruit! Erre a tobbiek is kedvet kaptak, de szamukra saj-
nos mar nem maradt ida.

Engem, az idegent, a filmek kozotti sziinefben a gyerekek sorra beavattak mindennapi torteneseikbe.
Megmutattak kedvenc targyaikat, kepeskonyveiket, Bucsuzaskor meghat6 volt, amint ezek a kedves kis gye-
rekemberek egy hirtelen otlett61 vezerelve sorban eqyrnas utan kezet fogtak velem. Elenken tudakoltak legko-
zelebbi talalkozasuns id6pontjat.

A kovetkeza alkalommal mar azzal az alig titkolt szandekkal mentem, hogy az eqyebkent tanulasi gon-
dokkal kOszkiid6, gybtr6dve olvaso gyerekekkel- a vetltes reven - gyakoroltassam a hang os olvasast. A Ho-
feherke es a het torpe els6 kockai utan halkan megjegyeztem, hogy ha valakinek van kedve felolvasni, akkor
nyugodtan jelentkezzen. A lelkesedes szazszazaekos volt! Mindenki fel akart olvasni, es senki sem akart a
hatterben rnaradni! Meg a leggyengebb olvasok sem voltak hajland6k kihagyni az alkalmat, es tobb szoveq-
resznek is nekirugaszkodtak.

Baranyai Mihaly

Magyarvagyok
2012 szeptember 7.-en az Oroszlanyi Munkas Szent
J6zsef Plebania vendegszeretetevel a Plebania
templomaban tartotta eves taboranak megnyit6 On-
nepelyet a Magyar Vagyok internetes kozosseg a
kozeii Majki Kamalduli Remetesegben toltiilt harom
nap kezdetekent.

A vilag minden tajan ela, s ez internetes oldalon
egymassal kapcsolatot tart6 magyarsag kis csapata
ezevben masodik alkalommal jolt ossze a paratlan
szepsegu kornyezetben- barati beszelgetesekre, ko-
zos kirandulasokra a Vertes hegyseg nevezetes
-tortenelmi helyeinek megismeresere.

Miutan korabban mar baratsaggal es szeretettel
fogadotl bennOnket a Munkas Szent J6zsef Pleba-
nia, baratsagunk jegyeben hcllaval es kbszonettel fo-
gadtuk a lehet6seget, hogy melt6 legkorben es
kornyezetben tarthassuk meg azt a tabornyit6 un-
nepsegOnket, melynek targya a szeretet, a nemzeti
kultura tisztasaganak orzese es az abban foglalt val-
lasi oroksegOnk zenei jelenlete.

Megtisztelt bennOnket ertekes , nemreg megje-
lent zenei gyOjtemenyenek ismertetesevel Beres Jo-
zsef ur, aki elkblelezettje a fentieknek- es legna-
gyotib oromunkre a templom teljesen megtelt a he-
Iyi-oroszlanyi erdekl6d6kkel kiegeszulve.

A )6 ket6rasra sikerult koziis percek felemel6en
tisztak, nemesek ...es emlekezetesek maradnak
mind a kbzremOkiid6knek, mind pedig a kbzbnseg
soraiban ul6knek ,akik aktfv kozremukod6kent kap-
csol6dtak a program egyOtt teljesfthet6 reszleteibe.

Mi is tortent lehat?

Kutschi Andras plebanos ur nyitotta meg az Onnepi
delutant riivid meghat6 misevel, mel yet kovetett a
Magyar Vagyok tarsasag programja. I Valamennyi
reszletrol videofelvetel keszlilt.!

Beres J6zsef - aki civil eleteben a Beres Gy6gy-
szergyar vezerigazgat6ja - kedves, termeszetes be-
mutatkozasa, reszletes es rendkfvOI tartalmas
kiinyvbemutat6ja a 430 tiszta forrasb61 meritett
-kOlonboz6 nepdalretegekb61 kiemelt dalok felideze-
sevel-koziis eneklesse szelesftette a zenei bemuta-

. tasra vele erkezett Liszt Ferenc ZenemOveszeti
Egyetem hallgat6janak kellemes hangszeres kozre-
mOkodeset

Meghat6, szfvet-Ielket melengetii - es eletre sz6-
16an emlekezetes elmennye vall a kbzos enekles.
Zaraskent egy erre az alkalomra letrejott kamaraze-
nei egyOttes fellepese jiitt, melyben kiizepkori latin
egyhazzenei dallamok ismert feldolgozasab61 sz61alt
meg hat tetel.

Folytatas a 6. oldalon
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a kereszteny iro, Max Lucado, Ertekes vagy
c. kedves tanrnesejet. Volt meg "Ki miben tu-
oos? c. kisetoadas, valamint izgalmas es al-
lokepesseq-Iejleszto szamhaboru is. A
vallassal kapcsolatos k6nnyed ismeretfej-
lesztest a Bibliabol t6rten6, valamint a szen-
tek eleter61 szolo felolvasasok szolqaltak.

Hadd alljon itt azok neve (abece szerinti
rendben), akik a tabor javara aldozatos mun-
kat veqeztek: Bagany Gyula, Bagany
Gyutane (Mariann), Bagany Nikolett, Kiraly
Krisztina, Szakaly Zsuzsanna es Tromposch
Erika.

A tabor szervez6i koszonetuket fejezik ki
a kecskedi MOve/odesi Haznak, ilietve veze-
t6jenek, Mo/nar Ferencnek az ertekes egyutt-
rmikodesert. A kolcsonkapott pingpong-
asztalt, a vetelkedohoz rendelkezesre bocsa-
tott helyiseget es szemelyes kozrerndkodes!
azzal iparkodtak viszonozni, hogy a Muvel6-
desi Haz altai szervezett TOcs6ktabor kicsiny
resztvevoit is bevontak programjaikba, pI. a
diavetitesbe es a kincskeresesbe. A szerve-
z6k kulbn koszonetet mondanak a KOrti-tanya
es a Nemeth-tanya tulajdonosainak, akik tU-
relemmel es vendeqszeretettel fogadtak al-
latsirnoqatasra a Tucsoktaborral odaseregl6
Szent Anna cssladl tabort is.

MUNKAS SZENT JDZSEF EGYHAZKOZSEG IOOSZAKOS KIAOVANYA

Hirek
egyhazkbzsegunk

eletebol
A kecskedi

Szent Anna csaladi tabor

szavak, jovevenyszavak es szolasok - olykor
bibliai - eredetet fisztazta erdekteszltoen, mi-
kbzben tarsas lelektani tanulsaq is akadt:
rneqpediq az, hogy az "A", .B" vagy "en va-
laszt ad6 feln6ttek (vagy altalaban veve az
emberek) meggy6z6 kozlese milyen felreve-
zet6 lehet. A gyerekek - szinjatszas gyanant
- minden nap probaltak, majd vegul el6adtak

Eszterhazy Pal Antal: Harmonia Caelestise sze-
retetteljes meghallgatasra talalt a kozonseq sorai-
ban.

Vegul a Plebcinia kisierrneoen a ternahoz tarta-
lomban szorosan illeszkedo kezmuves kiallitas
zarta a delutant. Welser Gabriella keramikus mu-
vesz es Varga Tamas kalyhasmester bemutatott
mestermuvei igen nagy tetszest arattak.

Halaval kiisziinjuk Kutschi Andras plebanos ur-
nak a szamunkra nyujtott iinzetlen segitseget, az
alkalom lehetove tetelet, mely kiiziissegunk sza-
mara iisszetart6 emlekkent talan ujabb hasonl6
szepseg letrehozasa irant is felkelti igenyunkel.
Kiisziinjuk, hogy egyutt lehettunk a templom hivei-
vel, akik szeretetlikbe fogadtak bennunket -es mi
is barati ismeroskent csatlakozhattunk tisztes em-
bersegukhiiz.

Kivanjuk, hogy Isten aldasa legyen ki.iziissegi
es egyeni eletlikiin !

Ismatelt kiisziinettel as szeretetlel:

Baricsa Edit

Baranyai Mihaly

Meghiv6 a plebanlan mukod6 Csaladi Klub osszejoveteleire
2012 oktoberetol elindult a plebania csaladi
klubja. Minden szombaton fel 5-t61 varjuk az
erdeklodoket a Csaladi Klub, vagy mas neven
a Cseladi Muhely alkalmaira. A kecskedi
Szent Anna tabor sikeres lebonyolitasa utan,
a szul6k lelkesedeseb61 szuletett meg a foly-
tatas gondolata. Szerettunk volna teret es al-
kalmat adni a plebania csaladjainak, hogy
megismerjek egymast, es a misen kivul is ba-
ratkozhassanak.

Csatlakozott hozzank meg Kramerne
Marika is, aki gyakorlott foltvarro, es a tudasat
nagy szeretettel adja at az arra erdekl6-
d6knek a klub alkalmain. A foltvarrason
kivul lehet6seg van meg mindenfele
szbszmbtblesre, himzesre vagy
gybngyfuzesre is - hogy kbzbssegben
es kellemesen tbltsuk el a delutant. A
fiuk az edesapakkal pingpongozhat-
nak, csocsozhatnak, de kiprobalhatnak
tbbbfele tarsasjatekot is.

A gyerekek btieteket es segitseget
kapnak az unnepkbrnek megfeleloen -
es most eppen kbzeleg a Karacsony -,

Az oroszlanyi rornai katolikus plebaniahoz
tartozo egyhazkbzseg az iden a kecskeoi ple-
bsniat valasztotta egyhetes, hetf6t61 pentekiq
tarto taboranak helyszlneul Az oroszlanyi es
kecskeci gyermekek szuleikkel es szuleik
nelkut is reszt vehettek - akar ugy, hogy ott
aludtak, akar ugy, hogy delutan vagy este ha-
zamentek. A 2012. julius 09. es 13. kozbtt
megtartott Szent Anna csa/adi tabor a Szent
Anna temp/omrol kapta a nevet - ugyanis a
kozel kettucamyi taborozo itt vehetett reszt
Andras atya (azaz Kutschi Andras plebanos,
cimzetes prepost) rnisein.

Amilyen szereny volt a felujitasra varo
plebania targyi feltetelekben, eppoly gazdag
volt a tabor szines programokban. A ping-
pong, tollas/abda, tabortOzrakas es kez-
mOveskedes mellett minden nap kulon forqa-
tokonyv szerinti id6tbltesben is reszuk volt a
tabortakoknak. Jatekos sorversenyben tehet-
tek probara ugyesseguket es qyorsasaqukat.
A kincskereso jatek soran a falu utcain alio-
rnasrol allornasra haladva talalekonysaqukat
es a logikai kepessequket fejeszthettek a
gyermekek - az egyes allomashelyeken fejt6-
ro feladvany varta oket, amelynek megfejtese
aztan mindig a k6vetkez6 allomashelyre ve-
zette 6ket, mig el nem jutottak az elason kin-
csig. A hajdani, "Fete sem igaz" c. teve-
vetelkedo nyornan szervezett jatek egyes

Folytatas az 5. oldalro'

hogy elkeszitsek saiat kezu ajandekaikat. Az
edesanyak nagy szeretettel ajandektarqyakat
keszhhetnek, melyek reszet kepezik a gyule-
kezet karacsonyi vasaranak az adventi id6-
szakban.

A bevetellel a plebania k6z6ssegepit6
eszkoztarat gyarapitjuk.

Szeretettel varjuk a csaladokat minden
szombaton 16.30-t61 a hittanteremben!

A Csaladi Klub
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Majkra visszakerOlt ket oltar
Amikor 1872-ben II. Jozsef bezaratta a kamalduli baratok kolostorat, arveresre bocsatottak t6bbek k6z6tt a kolostor berendezesi targyait
is. igy kerult ket olter a szakszendi Orangyalok templomba. A templom rneghibasodasa folytan veszelybe kerultek az oltarok, Kutschi
Andras plebenos ur, es Szentes Laiosne kezdemenyezesere meqallapodas j6tt letre a Muemlekek Nemzeti Gondnoksaga valamint a
gyori puspokseg k6z6tt, az oltarok visszaszarrnaztatasara vonatkoz6an. Napjainkban az oitarok mar Majkon vannak, hamarosan meg-
ki:itjuk a resteuralasl szerzodeseket, es mire a kolostor felujitasa befejez6dik, a kesz oltarok is az eredeti helyukre kerulhemek.

Hajtun Eszter

Majk, ahol az lmak az egig ernek ...
A majki rnacskakrol szerettem volna irni
par sz6t - aztan irtarn is.

A Vertes heqyseqben Oroszlanynoz
kozel, Majkpusztan van egy regi kolostor,
17 rernetehazzal es egy toronnyal, amely
rneqbuvik egy to folott az erd6ben. A ko-
lostor muerntekkent mukodik, latoqatha-
t6.

A esillag alaku Szent Gyorgy vonalak
keresztezodeseben fekszik, hihetetlenOI
eros fOldenergia erzekelheto az egesz te-
rOleten.

Itt el par kutya, maeska, bekes szirnbi-
6zisban eqyrnassal. (Persze vannak rno-
kusok, meg baglyok is, es egyeb erdekes
atlatok, pI. madarak, poekok.) Na de a
macskak! A macskaknak az anyjuk is itt
van, a Juei. Talalt eiea. Szep fekete. 2008
6ta ontja a kiscicakat - feketeket, tarka-
kat, neha nagyon ki.H6nlegeseket.

Ezek a cicak kivetet nelkul gy6gyit6
macskak. Akikhez ciea kerOlt innen, egy-
behangz6an ugyanazt mondjak: sulyos,
esetleg reitelyes beteqse-
gekb61 epultek fel a macs-
ka seqltseqevel. Az anyjuk
is ilyen, raadasul nagyon
j6 maeskaanya; lelkesen
neveli szamtalan k6lyket,
es lehet, hogy a tudasat is
atadja nekik. Val6jaban
nekOnk semmit sem kell
esinalnunk, esak szeretet-
tel, maeskam6d j61 tartani
oket, es ha baj van, az a
m6dszerOk, hogy a beteg
testreszre fekszenek - de
magukt61 -, 6k tudjak, mi-

kor es mennyire szukseqes a "beavat-
kozasuk".
A leqerdekesebb eset az volt, amikor va-
laki a rnacskaszor allerqiaiabol gy6gyult
fol a cica segedletevel.
Lehet, hogy ez aitalanos maeskatulajdon-
sag, de en meg ennek elotte sosem ta-
pasztaltam ilyet, f6leg, hogy mind ilyen.
Azt gondolom, talan azert van ez igy,
mert ezen a nagyon erosen spiritualis he-
Iyen szOletnek es nevelkednek; magukba
szivnak valami osi erot, ami passzol
rnacskatermeszetukhoz, es ez altai ke-
pesse valnak valoban rendkivOIi gy6gyi-
tasokra.

Evente ket alom szOletik, aprilisban,
es augusztusban 2-5 klscicat jelent at-
monkent. Hal' Istennek, termeszetes, de
vedett korulrnenyek kozott nevelkednek,
es mind qazdara talalnak, mikor eljon az
ideje.
**********************************************

Sajnos, amit a rnultkor trtarn a majki
rnacskakrol, abbol valaminek vege sza-
kadt, Jucikank egyszer esak meghalt va-
ratlanul. Itt hagyott ot kiscicat -
neqynetesek. A szornorusaqon kivOI ag-
godalom is akadt: vajon eleg nagyok-e
mar az onallo eletre, tudnak-e enni, mi
lesz velOk? Jaj!

A Kajla kutyat roqton beengedtOk
hozzajuk, hiszen a Juei meg a Kajla
egyOtt nottek tel. Szeqeny Jucira Kajla ta-
lalt ra, es 0 jott sz6lni, hogy baj van. Most
aztan Kajla szoptatja az ot kiscicat.

Az ember hall ilyen csodas tortenete-
ket, de amikor a saiat allataival tortenik,
az nem esak lenyugozo, de dobbenetes
is. Ja, es Kajla egy szep nagy - ivartalani-
tott (!) - nemet juhasz szuka. Az allator-
vos azt mondta, mert persze roqton
fOlhivtam, hogy ez slman lehetseqes,
mert a tejkivalasztasnak nines koze a pe-
tefeszekhez, hanem az agyban dol el.
Hat ez ugy tUnik eldolt,

Ma mar egy het eltelt, a kisci-
cak rohamosan nonek, nagyon
onalloak, a kutyamama kutyarnod
neveli oket, meg mindig szoptat,
mosdat, de a kiscicak mar esznek
onall6an, lathat6an atsegitodtek
az els6 nehaz id6kon. Egy het alatt
igenesak "megemberesedtek". Es
ami esuda j6, az ot kiscic:ab61 negy
lany, igy tovabb megy a vervonal!

Hiaba, nem veletlenOI mond-
juk, hogy Majk egy esodalatos
hely, ahol az imak egig ernek. Va-
16ban az!

Hajtun Eszter



A 6-7. szazadban g6r6gul irt Kata-
lin-passi6t val6szin(JIeg a keptisztelet vltai es
a keprombolas el61 nyugatra menekul6 szer-
zetesek vittek magukkal Rornaba, ahol a 14.
szazadban kieqeszfteltek gyermekkoranak
tortenetevel. Eszerint Katalin a ciprusi kiraly
leanya, akit szulei csodas ajandekkent kaptak
Istent61. Miutan folserdult es megkeresztelke-
dett, rnasnap megjelent neki latomasban a
Szuzanya oleben a kicsi Jezussa aki elje-
gyezte Katalint maganak.

A kozepkorban szeles korben es nagyon
bensoseqesen fiszteltek szuzesseqeert es
bolcsesseqeert. Mivel a hit igazsagat oly ha-
tasosan vedte, a teol6gusok, filoz6fusok es
ugyvedek vedoszenfje lett. A parizsi 80r-
bonne egyetem pecsetiebe is 6t vesettek. Eb-
b61 kbvetkez6en a kozepkori foiskolak,
konyvtarak, tanarok es tanul6k, sz6nokok es
kesobb a nyorndaszok vedoszenfjiikkent tisz-
teltek. Mivel utols6 imadsaqaban Katalin a
betegeknek es haldokl6knak is seqltsepet
igert, a kes6 kozepkorban gyakran a korha-
zak patronalekent is megjelenik; s mert a bor-
tbnben oly sokaiq kinoztak, es volt ereje
elviselni, a foglyok is nozza folyamodtak sza-
badulasert. Mivel pedig a kinzasara szer-
kesztett keses kerekek 6sszetbrtek,
mindazok az iparosok, akik kerekke: foglal-
koztak, szinten segitsegul hivtak. A hazas-
sagra keszulo fiatal lanyok is seqltseqet
kertek, hogy j6 voleqenyre talallanak. A tizen-
negy segit6 szent koze soroltak.
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lok rnentettek meg, es a szettort kerekek da-
rabjai sok katona halalat okoztak. A latvanyt61
meqrernult tbmeg tiszteletet adott "a keresz-
tenyek hatalmas lstenenek", s a csaszarne
kerlelte urat, hogy hagyjon fbi a harccal, ame-
Iyet Isten ellen folytat. Maga is megvallotta,
hogy hisz Krisztusban. Erre a csaszar ot is
megkinoztatta, majd a test6rtiszttel es a ket-
szaz katonaval egyutt lefejeztette, s kiadta a
parancsot, hogy Katalint is fejezzek Ie.

A veszt6helyen Katalin arra kerte az Urat,
hogy mindazok, akik Krisztus szereteteert
meqemlekeznek r61a (Katalinr61), boseqet
lassanak kenyerben es borban, testuk eqesz-
seqet nyerjen es minden fbldi j6ban reszesul-
jenek. Akik tisztelik 6t, azokat 6vja meg Isten
a termeszef katasztrotakto! betegsegt61, s
foleg a hirtelen halalt61. Aki segitsegul hivja
az 6 nevet, testenek tagjat el ne veszitse,
eqeszseqes gyermeket szulaessen es meg
ne haljon qyerrnekaoyban. Utoljara bunbo-
csanatot kert az 6t segitsegul hiv6k szamara.
Miutan a mennybol hang hallatszott, amely
jelezte, hogy keresei teljesulni fognak, fejet a
h6her kardja ala hajtotta.

Ami ezutan tbrtent, az a legenda szerint
nyilvanval6va tette, hogy Katalin kiragadtatott
e f61di vilagb61: amikor feje lehullott, testeb61
nem ver, hanem tej folyt. Majd angyalok j6t-
tek, folemeltek a testet es elvittek, hogy a
Sinai-hegyen temessek el.

ALEXANDRIAI SZENT KATALIN
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Katalin, a szep kiralylany az egyiptomi Ale-
xandriaban elt, es rmlveltseqevel kitUnt kor-
tarsal k6zul. Amikor Maxentius csaszar
(305- 312) Alexandriaba latoqatott, halelos
itelettel fenyegettek meg mindazokat, akik
nem aldoznak a balvanyoknak. Katalin a csa-
szar ele lepett, es a keresztet vetve ertesere
adta, hogy kereszteny. Satran vallomast tett
arr61, hogy egyedul az Ur Jezus Krisztust k6-
Yeti, mert a fllozofusok es a k61tok rnuveinek
tanulrnanyozasa saran fblismerte e vilag bol-
csesseqenek hiabaval6sagat.

A csaszarnak tetszett Katalin okos besze-
de, de kenyszeriteni akarta, hogy mutassa be
az aldozatot a balvany-isteneknek. Katalin
ezt megtagadta es lehetoseget kert a csa-
szartol, hogy tudomanyos vitaban vedie meg
hitet Maxentius ezert surgosen Alexancnaba
hivatta birodalma leghiresebb 6tven bblcse-
lojet. A tudornanyukra hill b61cselok azonban
egymas utan hajoltak meg Katalin ervelese
el6tt. A csaszar duheben maglyara itelte vala-
mennyit. Amikor ezeket jajgatasok kozepette
a veszt6helyre vlttek, Katalin azzal biztatta
oket, hogy a tUzhalal p6tolhatja a keresztse-
get, es ha hisznek, elnyerik az orok eletet,

A csaszar ezutan fblkinalta Katalinnak a
csaszarnoi tronust, s ezzel burkoltan a hazas-
saqot, azzal az igerettel, hogy minden varos-
ban szobrot allittat neki. Katalin eqyertelrmlen
visszautasitotta ezt. Ezutan Maxentius ero-
szakhoz falyamodott: letepette Katalinr61
ekes ruhaiat es olmos ostorokkal megosto-
roztatta. Bortonbe vetettek, de az ott toltbtt fi-
zenket napot Katalin teritesre hasznalta f61:
amikor a kivancsi csaszarne eljbtt, hogy eset-
leges ellenfelet megnezze, a kisereteben
leva testortisztre Katalin olyan hatassal volt,
hogy az ketszaz katonajaval egyutt keresz-
teny lett.

Ekkor a csaszar halallal kezdte fenyeget-
ni Katalint. Keszittetett egy kesekkel fblsze-
relt kerekekb61 all6 kinz6szerkezetet, ami
felelmetes zajt keltett. Katalin azonban nem
remult meg. Amikor meg akartak olni, angya-


