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Jöjj, szegények atyja te,
Bőkezűség Istene,
Lelkünk fényed hassa át!

Édességes vigaszunk,
Drága vendég,

szomjazunk,
Édes lélekújulás.

Fáradottnak
könnyülés,

Tikkadónak
enyhülés,

Sírónak vigasztalás.

Boldogító tiszta Fény,
Szállj meg szívünk rejtekén,
Híveidnek Napja légy!

Ihleted, ha fényt nem ad,
Emberszívben ellohad

Minden erő, minden szép.

Mosd meg, ami szennyezett,
Szárazságra hints vizet,

Orvosold a sebhelyet.

Simítsd el a darabost,
Melengesd föl a

fagyost,
Vidd haza, ki eltévedt.

Hadd nyerjék el
híveid,

Kik hitük beléd vetik,
Hétszeres kegyelmedet.

Jámbornak jutalmazást,
Engedj boldog kimúlást,
Mindörökké mennyeket!

Jöjj, Szentlélek Istenünk,
Add a mennyből érzenünk

Fényességed sugarát.



GYERMEKEINKRŐL:

GYERMEKEINKRŐL:

„ Annak idején Kopp Mária, ma
gyar orvos, pszichológus, a
„Mentális Egészségtudomá
nyok” társult kutatócsoportjának
vezetője egy magán beszélge
tésben azt mondta, hogy Euró
pát nem a harmadik világhá
borútól, s nem is az atombom
bától, hanem a semmittevésben
felnövő, saját kontrollálatlan
vágyainak odavetett generáci
óktól félti! Sajnos felnőtt egy
olyan generáció melynek egy
részét nem lehet feladatokkal
terhelni, mert ö azt unja, s mind
járt továbbáll! Ezek a fiatalok
mivel kitartó munkát se az is
kolában, se az életben nem
végeztek ezért nem is tudnak
maguknak parancsolni, más
véleményét még kevésbé elfo
gadni, így a házasságban, csa
ládi életben, de a munkahelyen
is nagyon sok kudarccal talál
kozva megkeserednek.
Érdemes az alábbi írást ilyen

szempontból elolvasni! Ne
okozzunk szeretetből, könnyel
műségből maradandó kárt gyer
mekeinknek!”

Szomorú szívvel:
Csaba testvér

A csendes tragédia amiről
senki sem beszél, pedig mi
gyerekeinket érinti

A mostani kor otthonaiban van
jelen ez a csendes, de annál
szomorúbb tragédia, mely a
szemünk láttára ragadja el a
nekünk legkedvesebbet: a
gyermekeinket. Gyermekeink
ugyanis szörnyű mentál is ál la-
potban vannak! A legutóbbi 1 5
év statisztikájából egyértelműen
kivi lágl ik, hogy a gyermekek
pszichológiai rendellenességei
egészen elképesztő mértéket
öltenek: minden ötödik gyerek
mentál is rendellenességben
szenved, figyelemhiányos rend-
el lenességeik száma 43%-kal
nőtt, a serdülőkori depressziós
betegségek száma 37%-kal
nőtt, a 1 0-1 4 évesek gyermekek
körében az öngyilkossági arány
200%-kal nőtt.



Mit tehetünk, hogy szem-
benézzünk az igazsággal? –
Rossz válasz, hogy javítsuk a
diagnosztikai lehetőségeket. –
Rossz válasz, hogy hát, így szü-
lettek. – Szintén rossz válasz,
hogy az iskolarendszer a hibás.
Igen, az a valóság, hogy, bár fáj
ezt saját magunknak is bevalla-
ni, mi, egyedül MI , SZÜLŐK
vagyunk a hibásak, nekünk kell
segíteni a gyermekünknek. De
miben is ál l ez a probléma? A
modern kor gyermekei nem élik
meg az egészséges gyermekkor
élményét, amihez tartozik példá-
ul: érzelmileg elérhető, megkö-
zelíthető szülők, egyértelműen
meghatározott határok és erköl-
csi minta, felelősség, kiegyensú-
lyozott étrend és megfelelő
mennyiségű és minőségű alvás,
megfelelő mennyiségű szabad-
ban eltöltött aktív mozgás, krea-
tív játékok, a közös, önfeledt
szabadidő eltöltése.
Ehelyett a gyerekek ezt látják:

örökké elfoglalt szülők, a vég-
letekig kényeztető szülők, akik
mindent megengednek a gyer-
meküknek, az érzés, hogy „nem
kellesz senkinek”, kiegyensú-
lyozatlan étrend és hiányos al-
vás, „otthonülős” életmód. Vég-
telen stimuláció, technológiára

alapuló szórakoztató eszközök
hada, az igények azonnali ki-
elégítése.

Hogyan lenne lehetséges, hogy
ilyen körülmények között egy
mentál isan egészséges gyerek
nőjön fel?
Természetesen sehogyM Az

emberi természetet nem lehet
megvezetni, becsapni: a szülői
nevelést nem lehet megkerülni
sehogy sem. Ahogy látjuk,
ennek hiánya egyszerűen ször-
nyűségekhez vezet. Az igazi
gyermekkor elvesztéséért, vagy
meg nem éléséért később
hatalmas árat fizet maga az
áldozat: az érzelmi jóléte kerül
veszélybe.
Mit lehet tenni? Ha azt szeret-
nénk, hogy gyermekünknek va-
lóban egészséges és önfeledt
gyermekkora legyen, akkor visz-
sza kell térnünk egészen az ala-
pokig. Még nem késő!
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Íme, ezeket kell a szülőknek
megtenni:
- Állítsunk fel korlátokat, közben
ne feledjük: mi a gyermekeink
szülei és nem barátai vagyunk.

- Azt biztosítsuk a gyermekünk-
nek, amire szüksége van, és ne
azt, amit szeretne.
- Nem kell félni nemet mondani
az igényeire, ha azok ellentét-
ben állnak a szükségessel.
- Biztosítsunk számára egész-
séges ételeket és korlátozzuk a
nassolást.
- Naponta legalább egy órát
töltsünk a természetben.
- A családi, közös vacsora alatt
felejtsük el az elektronikai esz-
közök nyomogatását.
- Rendes, asztal i játékokkal
játsszon a gyerek.
- Minden napra kapjon a gyer-

kőc valamilyen feladatot, pél-
dául: beágyazás, a játékok
összeszedése játék után, kitere-
getés, táskák elrendezése,
megterítés stb.
- Minden nap, ugyanabban az
időben feküdjön le a gyermek,
és ti ltsuk meg neki, hogy az
ágyba vigye a különböző esz-
közöket, tárgyakat.
- Tanítsuk meg a gyermekünk-
nek a felelősségtudatot és az
önállóságot.
- A kis sikertelenségektől ne
védjük meg őket. Ezzel megta-
nítjuk megbirkózni a nehézsé-
gekkel, leküzdeni az aka-
dályokat.
- Ne csomagoljuk össze, i l letve
hozzuk a gyermek helyett az is-
kolatáskát.
- Ne vigyük neki az iskolába, az
otthon hagyott ételt, házi fela-
datot stb.
- Ha elmúlt 5 éves, ne tisztítsuk
meg neki a banánt se. Tanítsuk
önállóságra.

- Tanulja meg, mi az a türelem,
és adjunk neki esélyt, hogy a
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szabadidejét valóban szabadon
töltse el. Ezalatt kissé unatkoz-
hat, mely arra sarkall ja majd,
hogy alkotó tevékenységet
végezzen.
- Az élet ne csak szórakozásból
ál l jon.
- Ne vegyük körül gyermekünket
ál landóan technikával, hogy ad-
dig se unatkozzon.
- Semmilyen oda nem való tárgy
se legyen az asztalon, amikor
étkezésről van szó. Akkor sem,
ha autóban vagy étteremben ül,
vagy akár az üzletben vagyunk
vele. Ezzel arra ösztönözzük a
gyermek agyát, hogy gondol-
kozzon és kitalál jon valami una-
loműzőt.

- Legyünk - ne csak fizikál isan,
de emocionálisan is - elérhetőek
gyermekünk számára.
- Tanítsuk meg gyermekünknek,
mik is azok a szociál is kész-
ségek.
- Ne a telefonon lógjunk, gyer-
mekünkkel beszélgessünk.
- Tanítsuk meg gyermekünknek,
hogyan birkózzon meg a harag-

gal és az ingerültséggel.
- Tanítsuk meg gyermekünket
kezet fogni, helyet átadni, meg-
osztani valamit, együtt érezni,
i l letve megfelelően viselkedni az
asztalnál, vagy beszélgetés köz-
ben.

- Tartsuk vele az érzelmi kap-
csolatot: nevessünk rá, puszil juk
meg, csiklandozzuk meg, olvas-
sunk neki, táncoljunk vele, ug-
rál junk vele, kússzunk-mász-
szunk együtt.
- Változtatni kel l eddigi szemlé-
letünkön, különben az egész
utánunk következő generáció
pirulákon fog élni. Még nem
késő, de az idő egyre csak fogy
és fogyM
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INDIÁN MESE

A vadlovakkal nem lehet ba-
rátságot kötni. Nem akarnak.
Nagyon nem akarnak. Retteg-
nek tőle. Menekülnek előle. Meg
kell tanítani őket - így mondják -
a "jót akarni."Az indiánok - akik
úgy ismerik az állatok lelkét,
mint a sajátjukat - azt mondják,
hogy nem "betörni" kell a vadlo-
vakat, ahogy azt a nyugati em-
berektől, elsősorban a cowbo-
yoktól látták, hanem meggyőzni
őket arról, hogy a szelídség az ő
igazi, boldog lelkiál lapotuk.
Ehhez szeretet kel l , melyet az
állat tévedhetetlenül megérez. A
szeretetnek pedig - így mondják
az indiánok - kétféle ereje van.
Az egyik az Erély. (Szigort is ír-
hatnék, de a magyar "erő"-ből
képzett "erély" jobb szó.) A má-
sik a Gyengédség. Ha ez a ket-
tő megvan az indiánban, lova s
a vele való kapcsolata harmoni-
kus lesz.
Először kipányvázzák a vadlo-
vat, s az így keményen őrzött
ál latot a harcos lassan közelíti
meg. "Lónyelven" beszél hozzá.

Hogy mit mond ilyenkor,
kettőjük titka. csak annyit hal lani
belőle, hogy: hóóóó. . . hóóó. . .
hóóóóó. . . hóóó. . . Ez lefor-
díthatatlan. De a ló érti .
Amikor lassan megnyugszik, a
harcos egy vékony bőrszíjat
kanyarít az orra, a nyaka és a
füle köré, s ezt roppant erősen
tartja. Innen kezdve az állattól
függ, hogy laza-e vagy feszül.
Ha ellenszegül: feszül, ha
odaadó: laza. Ez a szeretet az
Erély nyelvén. "Te döntesz, nem
én!" - üzeni. Ha lázadsz, fáj, ha
megadó vagy, jó lesz neked. Az
Erély nem tévesztendő össze
az erőszakkal: az erőszak
rabszolgákat csinál, mert önző
és szeretetlen, az Erély
társakat, barátokat nevel. Az
erőszak a leal jasítás, az Erély a
megnemesítés eszköze. A ló ezt
érti . Mi nem. Mi azt hisszük, a
szeretet lágy. Puha. Mindent
megengedő. Elomló. Gyenge.
Tévedés! Ez csak az egyik
oldala. A másik - amit nem
ismerünk - az erő. A szeretet
ereje. Ez legyőzhetetlen és na-
gyon kemény lehet. Innen kezd-
ve már nem kell pányva - a ló
az ember kezében van. Ezután
végigsimogatja a remegő ló
fejét, homlokától az orráig. Az
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orránál hosszan tartja a kezét,
hogy a szagához hozzászokjon.
Aztán a bal oldalát simítja végig,
majd a jobb oldalát, majd lassan
a lábait - vagyis a legveszélye-
sebb részét. A máskor vadul rug-
dalózó lábak simogatása döntő:
a ló érzi, hogy nem félnek tőle,
mert nincs benne félnivaló. "Nem
bánthatsz, mert szeretlek!" - üze-
ni i lyenkor az emberi tenyér. Az-
tán lassan ráfekszik a ló hátára
az indián. Kezdetben csak úgy,
hogy a lába még a földet éri, az-
tán lassan, egészen lassan föl-
jebb-föl jebb kúszik. Végül elfog-
lal ja helyét a ló hátán. Ekkor már
ural ja a lovat. aki ezentúl gaz-
dájának hű társa lesz. És azt
üzeni, néma gondolatával: "ne
az én akaratom legyen meg,
hanem a tiéd, gazdám!". Ez az
önnevelés, de a nevelés folya-
mata is. Ha csak az Erély műkö-
dik, - így tanítják az indiánok - az
ostor és a pányva, a lóból eltűnik
ugyan a vadság, de sohasem
lesz szabad. Rabszolga ló lesz
belőle. Dacos, törött lelkű, rossz-
kedvű lény. Nem barát, akivel
beszélgetni lehet, hanem riadt
jobbágy, lelketlen robotgép. Ha
pedig csak a Gyengédség ne-
veli , az ál lat uralhatatlan marad.
Önfejű és fékezhetetlen. Az

történik, amit ő akar, visszaél a
jósággal. Azt is mondják még, ha
az indiánból bármelyik erő hi-
ányzik, akár a Gyengédség, akár
a Szigor ereje, azt jelenti , hogy
nem tud szeretni igazán. Vagy
mondjuk így: nem tud jól szeret-
ni. És ezt a ló nem csak "érzi",
tudja is.
A lovak többet tudnak a szere-

tetről, mint mi - mondják az in-
diánok. Azt is tudják például, ha
a harcos így megszelídítette,
ezentúl együtt él, együtt harcol, s
néha együtt is hal meg vele. Ba-
rátommá tenni valakit ugyanis
azt jelenti , hogy én is odaadom
magamat neki, tel jesen. Figyelek
rá, és én is éppúgy érzem az ér-
zését, és ismerem a gondolatát,
mint ő az enyémet.
A megszelídített ló és a bölcs
indián barátsága szép példája
minden nevelésnek és önneve-
lésnek. Az új tanévben kívánom
minden kedves olvasónknak ezt
a bölcsességet.

Csáki Tibor plébános
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A TEÁSCSÉSZE

Egy házaspár vásárolni indult
a közelgő házassági évforduló-
juk alkalmára. Mindketten sze-
rették az antik tárgyakat, kerá-
miákat, különösen a teáscsé-
széket. Az egyik kerámia üz-
letben megláttak egy szép
csészét.
A férj megkérdezte az eladót:
– Meg szabad néznem ezt a
csészét? Még sosem láttam
ilyen szépet.
A boltos a kezébe adta, és mi-
közben csodálta a mesteri alko-
tást, a csésze legnagyobb meg-
lepetésére megszólalt:
– Nem érted, hogy lehetek eny-
nyire szép? Tudod, nem voltam
mindig teáscsésze. Volt idő,
amikor vörös voltam és agyag-
nak neveztek. Mesterem kiásott,
megdolgozott, összelapított,
meggyúrt újra és újra, én pedig
üvöltöttem a fájdalomtól!
– Hagyj békén! – üvöltöttem, de
ő csak mosolygott, és így szólt:
– Még nem.
Aztán egy forgó korongra he-

lyezett, és én hirtelen csak fo-
rogtam-forogtam körbe-körbe.
– Állíts meg! Szédülök! – kia-
báltam, de a Mester csak ingat-
ta a fejét és azt mondta:
– Még nem.
Később betett a kemencébe.

Sosem éreztem ilyen forróságot!
Csodálkoztam, miért akar meg-
égetni. Sikoltoztam. Ki akartam
jutni. Az üvegen át láthattam a
Mester arcát az üvegen át, és
leolvashattam ajkáról szavait,
miközben a fejét rázta:
– Még nem.
Végül az ajtó kinyílt, és kitett a
polcra. Hűlni kezdtem.
– Most már jobb – gondoltam.
Aztán mindenütt befestett. A

festék szaga rettenetes volt.
Undorodtam tőle.
– Hagyd abba! Hagyd abba! –
kiáltottam. De csak ingatta a
fejét:
– Még nem.
Majd hirtelen újra visszatett a
kemencébe. Nem ugyanabba,
mint először. Ez kétszer olyan
forró volt! Úgy éreztem, meg-
ful ladok. Könyörögtem, mindent
megbántam, sikoltoztam és
sírtam. Közben láttam, amint
rázza a fejét, és azt mondja:
– Még nem vehetlek ki.
Tudtam, nincs többé remény.
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Végem van. Kész voltam rá,
hogy végleg feladjam, mire
kinyílt az ajtó. A Mester kivett, és
újra a polcra tett.
Egy órával később tükörbe

nézhettem, és azt mondta:
– Nézd meg magad!
Amikor a tükörbe néztem, al ig
tudtam hinni a szememnek:
– Ez nem én vagyok, ez nem
lehetek én! – hitetlenkedtem. –
Ez gyönyörű! Gyönyörű vagyok!
– kiáltottam.
– Szeretnélek emlékeztetni arra;
tudom, hogy fájt, amikor gyúrta-
lak, gyömöszöltelek, de ha nem
teszem, kiszáradsz.
Tudom, szédültél , mikor a ko-

rongon forgattalak, de ha megál-
lítom a korongot, szétmorzso-
lódsz.
Tudom, elviselhetetlenül forró

volt a kemencében, és nem ér-
tetted, miért teszlek oda, de ha
nem teszem, megrepedsz.
Tudom, rettenetes volt a szag,
amikor bevontalak mázzal és
befestetetelek, de ha nem te-
szem, akkor sosem erősödsz
meg, és nem lesz színes az
életed.
És ha nem teszlek újra vissza a
másik kemencébe, nem élhettél
volna sokáig, mert nem lennél
elég erős.

Befejeztelek. Olyan vagy, ami-
lyennek elképzeltelek akkor,
amikor hozzáfogtam a mun-
kához.

Így formálja Urunk is az éle
tünket. Néhányan a kemencé
ben vagyunk, üvöltve, sikol
tozva: „Engedj ki!” Néhányan
éppen színesedünk, és ez
kellemetlen, majd megőrjít.
Néhányan körbe forgunk, és
nem tudjuk, hol vagyunk. Csak
azt kérdezzük: „Mi történik ve
lem?” Minden olyan zavaros...

Kormos Erik
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HITTANOS TÁBOR

Több mint 40 lelkes gyermek
vett részt idén júniusban hittan
táborozáson, a festői szépségű
Dömösön. A csapat a dömösi
plébánián vert tanyát, amelynek
hatalmas udvarán zajlott az élet:
itt kezdődött a reggel napi áhí-
tattal, elmélkedéssel, kiscsopor-
tos beszélgetéssel. I tt folyta-
tódott akadályversenyekkel,
számháborúval, sok-sok játék-
kal. Délutánonként kézműves-
kedtünk: táborpólót készítettünk,
egy kovácsmester segítségével
szerencsepatkót kovácsolhat-
tunk.
Esténként tábortüzet raktunk,

körülötte énekeltünk, táncoltunk,
cserkészjátékokat játszottunk és
rengeteget nevettünk. Lefekvés
előtt még elmeséltük egymás-
nak, hogy kit milyen jócseleke-
deten "kaptunk rajta" a nap
folyamán.
Rengeteget kirándultunk: el lá-

togattunk az esztergomi bazil i-
kába és Visegrádra, ahol meg-

tekintettük a Királyi palotát és a
gyerekek nagy örömére boboz-
tunk is. Csodálatos emlék ma-
rad, hogy szentmisét hal lgat-
hattunk a gyönyörűen felújított
dömösi prépostsági altemp-
lomban.
A tábor keretmeséje Noé bárká-
ja és a fölötte megjelenő szivár-
vány köré szövődött, és az 5
nap folyamán többször is meg-
tapasztalhattuk, hogy igazi szi-
várvány jelent meg az égen.
Felejthetetlen élményekkel és

hálás szívvel tértünk haza, ez a
néhány nap megerősített minket
abban, hogy együtt lenni jó, s ha
együtt vagyunk, mindig köztünk
jár az Isten. Király Gabriella

KISGYERMEKES CSALÁDOK
LELKIGYAKORLATA
KEMENCÉN
A tavalyi mintájára idén is meg-
szerveztük a Baba - Mama
Klubból és a Plébániai Családos
Délutánokból kinövő Családos
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Hétvégét 1 5 családdal. (66 fő-
vel, amiből 35 gyermek volt kor-
osztályát tekintve pár hónapos-
tól a 11 évesig) Péntek délután-
tól vasárnap délutánig éltük meg
a nagycsalád egységét. A cél az
volt, hogy a házaspárok minősé-

gi időt tölthessenek el egymás-
sal beszélgetve miközben a
nagyobb gyermekeikkel kicsit
távolabb gyermekvigyázók ját-
szanak. Tibor atya támogató
jelenléte, lelki vezetése a tel jes
hétvége alatt és az, hogy idén
már többen vállaltak szolgálatot
egy-egy program lebonyolításá-
ban nagyon színessé és élveze-
tessé tette az együttlétet. Szom-
baton és vasárnap délelőtt a Há-
zaspárok útjának 1 4 állomását
beszélgethettük végig házastár-
sunkkal a közeli erdőszélen egy-
egy stációnál megállva, ami igazi
töltődés volt sokunk számára.

„A házaspárok útja segítséget
szeretne nyújtani, hogy a házas
társak életútjukon újra és újra
egymásra találjanak, gyermeke
iket helyesen neveljék és ottho

naikban boldog családi életet
éljenek.”
A délutánok játékkal, vetélkedő-
vel és fakultatív strandolással
teltek. Az estéket a tábortüzek,
közös imádságok és éjszakába
nyúló férfi és nő körök töltötték
ki. A kemencei friss erdei levegő,
a közelben csörgedező patak, a
nagy rétek és hűs fák ideális kör-
nyezetet biztosítottak, hogy test-
ben és lélekben is megújul-
hattunk.
Ha valakinek felkeltettük az ér-
deklődését, hasonló korú gyer-
meke van, és szívesen csatla-
kozna ehhez a plébánia nyitott
és folyamatosan bővülő közös-
ségéhez, látogasson el az egyik
Családos Délutánunkra, amit
havonta egyszer péntek délután
tartunk és ha pici gyermek van,
jöj jön el a délelőtti Baba-Mama
Klubra is.

Ivonyné Szarka Melinda
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LELKIGYAKORLAT EGERBEN

Immár harmadik éve, hogy a fe-
hérek templomának hívő közös-
sége augusztus 1 8 és 20. között
lelkigyakorlatra gyűlik össze.
Idén Eger és Bélapátfalva

voltak a helyszínek. Hála legyen
az Úrnak, a létszám egyre
növekszik, a jó hír terjed, a lélek
gyümölcsei beérnek.
Tibor atya jó szervezőként na-
gyon jól osztotta be a lelkigya-
korlat idejét, óráit. Minden nap
volt reggeli elmélkedés, ima, di-
csőítés az előadások előtt. Vál-
tozó helyszíneken, szép, benső-
séges szentmiséken vettünk
részt és esténként jókedvű
együttléttel, fi lmvetítéssel fejez-
tük be a napokat.
Első napon, megérkezésünk és
elhelyezkedésünk után (az egri
Szent János lelkigyakorlatos
házban) Tibor atya Isten tervéről
beszélt nekünk, Kol.3,1 2-1 3;
„Mint Isten szent és kedves vá
lasztottjai, öltsétek magatokra a
szívbeli irgalmat, jóságot, aláza

tosságot, szelídséget és türel
met. Viseljétek el egymást és
bocsássatok meg egymásnak,
ha valakinek panasza van a
másik ellen.” Ezt a résztvevők
nagy igyekezettel be is tartották,
mert csak az elfogadás, be-
fogadás és segítő szándék volt
jel lemző az együtt töltött na-
pokra.
Az első téma: Az ember keresi
az Istent című előadás volt. A
mai elvi lágiasodott időkben az
emberség is kérdésessé válik,
pedig Isten belénk kódolta az ő
arcának keresését, az Istenke-
resést.

„ Tűvé tettem Érted a
világot,

Bejártam én poklot, s
mennyeket,

Darabokra hullt szívem
cipelve

Kiáltoztam drága
nevedet…”

Az ember szomjazza Istent még
akaratlanul is, a tudattalanjában
is Őt keresi, szomjazza a transz-
cendenst. Isten belénk teremtet-
te az istenösztönt, mely ugyan
elnyomható, de ezt gyógyítani
kel l ! Az istenösztön kitörölhetet-
len, utat is adott nekünk Jézus
Krisztus által , hogy rátalálhas-
sunk. Isten a bibl ián keresztül
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hallatja szavát. Az is tény, hogy a
tegnapi hitünk mára már nem
elég, mindennap meg kell újíta-
nunk hitünket, szinkronban kell
lennünk Vele, szinergiában.
Második napi témánk az első

folytatásaként, Szövetség Isten-
nel. Ez a szövetség állandó és
kölcsönös kell legyen és ezt is
folytonosan újítanunk kell , hogy
élő szövetség maradhasson. Ist-
en és ember közötti szövetség
feltételei a következőek:
1 . Kiszolgáltatottság és függés,
mely önkéntes és szabad belső
elhatározásból kel l létre jöj jön.
Egymást hordozva (Isten és em-
ber) sebezhetőkké válunk.
2. Kiegészítés és egység, eb-

ben eggyé válunk Istennel, ki-
egészítjük egymást.
3. Megpróbáltatás és tanúság-
tétel. Isten mindöröktől fogva
ugyanazzal a szeretettel szereti
az embert, itt az ember is tanú-
ságot kel l tegyen Isten szere-
tetéről.
4. Képviselet és felcserélhető-

ség, az emberek Isten képvi-
seletére vannak alkotva. Aho-
gyan képvisel jük, tanúságot te-
szünk Istenről, olyan az Isten-
képünk is.
5. Terhelhetőség és igénybeve-
hetőség. Ha Istennel megkötöt-
tük a szövetséget, akkor már
nem méricskélhetünk: hogy
mégsem így gondoltam, vagy
tel jesítem, mert ez egy szeretet-
tanúság. Merjük tel jességgel Rá
bízni magunkat, gondolatainkat,
Isten folyton munkálkodik ben-
nünk és értünk, szükségeink
szerint!
Ezen a napon délután az egri
Bazil ikát tekinthettük meg ide-
genvezető kíséretében, majd a
szeminárium folyosóján kereszt-
utat végeztünk.
A harmadik napon, augusztus
20-án, Szent István királyunk
ünnepnapján, Bélapátfalván a
ciszterci apátsági templomban
ünnepi szentmisével zártuk e
szépnnapokat, hálát adva sok
bölcs tanításért, hitben való

gyarapodásért.
Ebédünket a
szép Szilvás-
váradon költöt-
tük el, a délu-
tánt pedig a
varázslatosan
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szép Szalajka völgyében és
Egerszalókon zártuk le.
Igazi lelki és testi felüdülés volt
számunkra e három nap. Kö-
szönjük Tibor atyának a sok fá-
radozást, Isten áldja meg érte!
Szövetségben maradva Isten-
nel, bizalommal várjuk, hogy
jövő augusztusban is találkoz-
hassunk! Kocsis Éva

JÁTSZÓTÁRSUNK, MONDD
AKARSZ-E LENNI?
(Bibliadráma Vácott)
Júl ius elején kis csoportunkkal
(Tibor atyával voltunk vagy ti-
zenöten) a Regőczi kápolna
közösségi termében a Bibl ia
mélységes világában merítkez-
tünk meg; Játszottunk.
Először kicsit félve, óvatosan,

majd belemelegedve, felszaba-
dultan, gyermeki örömmel ele-
venítettük meg, fedeztük fel új-
fajta átéléssel Zakeus történe-
tét. Komolyan, megil letődve
bújtunk a bibl iai alakok bőrébe.
Ki-ki abba, akinek a viselkedé-
se, bibl iai szerepe akkor és ott a
legközelebb állt hozzá, akire a
leginkább kíváncsi volt. Volt Za-
keusunk, annak felesége, fia,
volt Jézusunk, jerikói városlakó-
ink, voltak, akik Jézus tanítvá-
nyai szerepére vágytak.

A Bibl iából ismerjük a
történetet, de vajon ki, hogyan,
miért viselkedett úgy, ahogy azt
az írásban olvashatjuk? Vagy
nem is pontosan úgy történt? Mi
történhetett a Bibl ia úgynevezett
üres helyein? Milyen párbe-
szédek zajlottak, milyen indu-
latok feszültek a szereplők
között?
Szenvedélyes játékban eleve-

nedett meg a történet, majd a
végén, egymást kivéve a szere-
pekből nevetve borultunk össze,
váltunk egy kicsit egymás cinko-
saivá. Igen, hisz különleges él-
mény köt össze bennünket!
Időutazásban vettünk részt,
2000 évet repültünk vissza! Az
együtt megelevenített történet-
ben a saját vágyainkból, kér-
déseinkből, kétségeinkből ját-
szottunk meg egy keveset, s
kaptunk választ, olyan élményt,
amely által magunkhoz és egy-
máshoz kerültünk közelebb.
Nem csak időben repültünk
messzire, hanem önmagunkban
is mélyebbre jutottunk.
Szeptembertől havonta egyszer
újra összejövünk, hogy újabb
történeteket elevenítsünk meg,
Kovács József pszichológus és
Makáryné Fodor Éva pszicho-
dráma asszisztens vezetésével.
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Szeretettel várjuk az érdeklődő,
játszani vágyó városlakókat!

Makáryné Fodor Éva

ÉjJSZAKAI TÚRAA
CSÓVÁNYOSRA

Egy rendhagyó születésnapi
ajándékot kaptam a fiatalabb
férfi kör tagjaitól a nyáron. Egy
közös éjszakai Csóványos túrát.
Augusztus közepén egy este
tízen elindultunk a hegyre, mint
Jézus a három apostol lal a Tá-
bor hegyére. Este 1 0 óra körül
értünk fel a kilátóhoz. Fantaszti-
kus panorámában fogyasztottuk
el tábori vacsoránkat, közös ima
és ének kíséretében. Csodála-
tos a csil lagos ég a Csóványos
tetejéről éjszaka. Ajánlom min-
denkinek! Tibor atya

BÉRMÁLKOZÓK
LELKIGYAKORLATA
Augusztus utolsó hétvégéjén a
bérmálkozásra készülők közül
tízen a Spinyéri kápolnánál lel-

kigyakorlatoztak. A kápolna és a
remetelak ideális környezet volt
az elcsendesedéshez, csapat-
építéshez. Uracs Dorkáék az
esti misét színesíttették énekük-
kel. Az őszi szünetben folytatjuk!

FRISS HÁZASOK AJÁNDÉKA
Egy évvel ezelőtt hat fiatal há-
zaspár elhatározta, hogy a je-
gyes oktatás és az esküvő után
is szívesen találkoznának havi
rendszerességgel a plébánián.
Mivel a fiatal családok név már
foglalt volt így lettek „friss háza-
sok” önazonosítóval el látva. Is-
ten ajándéka, hogy ezen a nyá-
ron négy kisbaba született eb-
ben a közösségben, az ötödik
pedig útban van. Gratulálunk An-
nához, Flórához, Patrikhoz és
Ábelhez. Isten hozta a friss
házasokat a fiatal családosok
közé. Várjuk az új friss háza-
sokat! : )
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PROGRAMJAINK:
szept. 2. szombat 1 7.30. Nyárbúcsúztató a plébánián
szept. 5. kedd 9.30. Baba-mama klub
szept. 1 1 . hétfő 1 8.30. Bibl iaóra
szept. 1 2. kedd 1 9.00. Igekör
szept. 1 4. csüt. 1 7.00 Spinyéri kápolna szent kereszt búcsú,1 8.30 Női kör
szept. 1 5. pént. 1 6.30-1 8.00 Kisifi hittan. 1 8.1 5 Bérmálkozó kor-osztály hittan
szept. 1 7. vasárnap 1 9.00: Nyitott templomok éjszakája. Fehérek temploma.
Orgonabemutató
szept. 1 8. hétfő 1 9.00 Alapozó hittan (katekumen)
szept. 21 . csütörtök 1 7.30. Pécsi Rita előadása a Fehérek temp-lomában: „A
stílus maga az ember” - A tanulás, a megismerés egyéni útjai
szept. 24. vasárnap 1 9.00 Nyitott templomok éjszakája. Fehérek temploma.
Orgonabemutató
szept. 25. hétfő 1 7.00. Egyháztanács
szept. 26. kedd 9.00 -11 .30. Anyák lelkigyakorlata
szept. 27. szerda 1 6.30. Regőczi kápolna: Bibl iodráma
szept. 29. péntek 1 7.00. Szent Mihály kápolna búcsúja
szept. 29. péntek 1 8.30. férfi kör
okt. 8. vasárnap 1 6.00. Regőczi emlékmise, szeretetvendégség

KÖZÖSSÉGI ÖSSZEJÖVETELEK

Bibliaóra: Kéthetente hétfőn 1 8.30-kor a plébánián, szeptember 11 .-től .
Baba-mama közösség találkozik a plébánián Kéthetente kedden 9.30 -tól,
szeptember 5.-től. Igekör kezdődik kéthetente kedden 1 9.00-kor, a plébáni-
án, szeptember 1 2.-től . Kisifi hittan : kéthetente pénteken 1 6.30-tól a plébá-
nián, szeptember 1 5.-től . Bérmálkozó korosztály hittan : kéthetente: pénte-
ken 1 8.1 5-től a plébánián, szeptember 1 5.-től (Vasárnap 1 0.00 havonta egy-
szer). Alapozó felnőtt hittan (katekumen): (hit után érdeklődők, szentsé-
gekre készülők számára) kéthetente hétfőn 1 9.00-kor a plébánián, szeptem-
ber 1 8.-tól. Kisgyermekes családok összejövetele: a hónap utolsó pénte-
kén 1 7.00-tól. Fiatal családok összejövetele: a hónap utolsó csütörtökén
1 7.00-tól. Női kör: havonta csütörtökön 1 8.00-kor a plébánián, szeptember
1 4.-től. Férfi kör: havonta pénteken 1 8.30-tól a plébánián, szeptember 29.-
től. Keresztelési megbeszélés: első és harmadik kedden 1 6.30-kor. Minist-
ráns foglalkozás: kéthetente, szombaton 9.30-tól. Fatimai ájtatosság ,
szentmise: minden hónap 1 3.-án a Regőczi kápolnában. Kirándulás: minden
hónap utolsó szombatján.
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