
főiskolát végzett lány és a nagyközség labdarúgócsapatának egyik erőssége. Az ifjúsá
gisok "önkiszolgálók". Komolyan csinálják, olykor éppen arra kell figyelmeztetni
őket, hogy lazítsanak, szórakozzanak is. A diák-misén l20-an vannak. Előtte van a hit
tan, és a mise előtt még van idő egy kis "ugrabugrára" is. Amíg iskolai hittan volt, sok
hittanost hiába vártak a vasárnapi misére.

*

"A keresztény gondolkodás nem kör, hanem ellipszis. Két gyűjtőpontja van, s min
den eretnekség abból adódik, ha valamelyik - akár pietista, akár racionalista - irány
ban elhajlunk, ha kicsúszunk az erőtérből. Karnagyom a múltkor vitát provokált:
hogyan beszéljünk a gyerekeknek mennyei atyáról, ha sokuknak nincsen normális
apa-képe. Én szerintem éppen ezért lehet és kell, mert ki vannak éhezve rá. Az ateiz
mus légüres tere is csak felfokozza az Isten-éhséget. Aztán minél jobban birtoklom a
létet, annál inkább növekedik Istenhez tartozásom erőssége. Éppen, amikor az em
ber elfogyna Istenben, akkor épül fel önmagában, és személyiségének egyetlen értel
me az lesz, hogy Istené legyen. Amikor elkészült a templom, barátaim aggódtak, hogy
belefáradtunk, a plébánia már nem fog menni, de még az óriási betonozás is remekül
ment. Ott volt minden időben: a keverők, a száz mázsa cement, a 100 üveg sör (egy
házaspár ajándéka), 120 szendvics (a kocsmáros ajándéka), 3 tepsi pite, két láda
alma, 13 rúd mákos kalács."

*

1300 család fizet egyházi adót, 956-an vettek részt az építkezésen, 400-an vesznek
részt a vasárnapi miséken. Felépíteni, mert heroikus feladatra vállalkoztak, könnyebb
volt, mint belakni lesz. Igaz lehet: az embert alaposan megpróbáló feladat elvégzőjét

a szemség felé sodorhatja. De el is hitetheti vele: ez volt neki való feladat. Elkötelez
vagy felment a csúcs-teljesítmény? Akad-e majd a békeidőben is harci feladat? Hány
szálam kapcsolódhat még bele a hagyományos Mária-énekbe? Mikor kell elhatároz
nia magát a kétkeziekre támaszkodó pásztornak, hogy utánamegy az elbitangolt ér
telmiségieknek is? Mennyire fog majd hiányozni a prófétának Napóleon és Kutozov?
A templom lábazata gyönyörű erezetú tölgyfa-borítás. Ilyen-olyan ördögpofákat, de
tekintetét égre emelő szakállas Szent Istvánt is felfedez bennük papja. Felhívjuk rá
juk híveik figyeimét is. Látnak-e majd elegen elegendő fantáziát építményükben?
Megszenteládnek-e a felsőújhelyi apokrifek? Lesz-e elég kö!csönzője az innen kínált ér
tékeknek?
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