
A szívek pünkösdjérõl
Már ki ne ve zett szen te si lel ki -

pász tor vol tam, mi kor te me té si
be szé det kel lett tar ta nom egy jó
ba rá tom és pap test vé rem ko -
por só ja fe lett. Bú csúz ta tóm egy
meg döb ben tõ él mény re épült.
Bu da pest egyik kór há zá ban
akar tam meg lá to gat ni egy fõ -
vá ro si kol lé gá mat. Mi kor be -
lép tem a kór te rem aj ta ján, köz -
vet len az aj tó mel let ti ágy ról ar -
ti ku lá lat lan han gon szó lalt meg
az imént em lí tett jó ba rá tom:
“Nem tu dok be szél -
ni!” El ön tött va la mi
fé le lem: mily ke vés
kell ah hoz, hogy egy
pap ne tud jon be szél -
ni, pe dig ez a dol ga!

Most, hogy hu szon -
ki len ce dik al ka lom -
mal van mó dom itt
Szen te sen szól ni az
em be rek hez, en nek a
te me tés nek az em lé -
ke ju tott eszem be.
Nyil ván nem vé let le -
nül. A Szent lé lek
akar ja, hogy te rel jem
rá a Pün kösd ün ne -
pé re ké szü lõ hí vek fi -
gyel mét, hogy mi -
lyen nagy baj az, ha a
ke resz té nyek hi te
nem tud be szél ni;
nem agy vér zés mi att,
nem is va la mi gyá va -
ság mi att, ha nem
egy sze rû en csak ezért, mert azt
nem tart ják kö te les ség nek. “A
hit igaz sá ga i nak na pi ren den
tar tá sa a pa pok dol ga. A mi énk
csak an  nyi, hogy meg hall gas -
suk, és jószándékúan vé le -
ményt mond junk ró la.” Ezért
az tán az em be rek csak a pa po -
kat tart ják egy ház nak. A pa pok

egy há za pe dig húz za meg ma -
gát a köz élet pe ri fé ri á ján. Leg -
fel jebb ak kor le gyen sza va, mi -
kor az párt po li ti ka i lag hasz no -
sít ha tó.

Én a ma gam ré szé rõl ezen az
én hat van ha to dik pün kös -
dömön ar ra kér ném azo kat,
akik úgy ér zik, hogy még tu -
dok mon da ni nekik va la mit:
gon dol ja nak ke reszt sé gük re és
bér mál ko zá suk ra, és vál lal ják
fel azt a fel ada tot is, hogy hi tü -

ket bát ran és oko san szó lás ra
fog ják. Egy más kö zött fel tét le -
nül, de ha kell ide ge nek kö zött
is. Ne ítél jük ma gun kat ar ra,
hogy min den rõl tu dunk be szél -
ni, csak val lá sunk igaz sá ga i ról
nem. A ke resz tény hit nem le -
het né ma ság ra ítél ve  temp lo -
mon kí vül!

Ezért egé szen konk rét ja vas -
la tot te szek: akik em lé kez ni
akar nak 2008 ko rai pün kösd jé -
re, te gye nek el ha tá ro zást ar ra,
hogy a hal lott ige hir de té sek rõl
kö te les ség sze rû en gon dol kod -
nak vagy be szél get nek.

Azt min den ki meg te he ti,
hogy es ti imá ját át for mál ja és
így kez di: “Uram! Mond tál ne -
kem ma va la mit? És, amit
mond tál, azt csak ne kem
mond tad?”

Nem gyõ zöm ál da ni
azt az abonyi Ro zi né nit,
aki egy szer be teg ágyán
be mu tat ta ne kem azt a
fü ze tét, mely be fel je -
gyez get te egy-egy pré di -
ká ció egy-egy mon da tát
azért, hogy “lá to ga tó im -
nak tud jak va la mit mon -
da ni.”

Biz tos va gyok ben ne,
hogy en nek a Ro zi né ni -
nek a szí vé ben egy szer
biz to san volt pün kösd. S
ez elég is volt ne ki. S
nem kel lett fél nie, hogy
az agy vér zés szab ja meg
ne ki, hogy mi kor kell hi -
té nek el né mul nia. Lám
az õ hi te most is el mond -
ta a ma gá ét. Mint ha öreg
író gé pem kat to gá sa is az
õ hang ja vol na. És ar ról
szól na: aki nek egész sé -
ges a hi te, an nak ak kor is

van mon da ni va ló ja, ha már
nem tud be szél ni. Ezt tud ja ten -
ni a szí vek ben tör té nõ pün kös -
dök ere je.

Ilyes mit ké rek min den ked -
ves Ol va sóm nak 2008 pün -
kösd jén.

Vági Lász ló
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(A fel tá ma dá si ke reszt gon -
do la ta Gál Pé ter, Zamárdiban
élõ ta nár úr fe jé ben fo gant, és a
2004. de cem ber 5-i ket tõs ál -
lam pol gár ság ról szó ló szé -
gyen tel jes és si ker te len nép sza -
va zás szol gál ta tott rá okot.
Két azo nos ke reszt in dul el az -
óta min den Nagy pén te ken
Zamárdiból és Ti hany ból, hogy
a tör té nel mi Ma gyar or szág ré -
sze in át ha lad va, jel ké pes szí -
vet raj zol va ta lál koz zon Pün -
kösd szom bat ján a Nagy- és
Kis-Som lyó nyer gé ben, a vi lá -
gon szét szó ró dott ma gyar ság
szent he lyén.)

Fel eme lõ pil la na tok ta núi le -
het tünk 2008. áp ri lis 15-én 17
óra 30 per ckor, ami kor tíz fõs
kül dött ség gel - élü kön Dr. Lau -

rinyecz Mi hály atyá val - Sze -
ged rõl meg ér ke zett az ak kor
már 26. nap ja úton lé võ Fel tá -
ma dá si ke reszt a Szent An na
temp lom elé.

Le ven te atya és az ös  sze gyûlt
hí vek ének kel fo gad ták a ke -
resz tet, majd a temp lom ban át -
vet ték, és el he lyez ték raj ta a
szen te si egy ház köz ség üd vöz lõ
sza lag ját “A víz sza lad, de a kõ
ma rad” (Wass Al bert) fel irat tal.

Ezt kö ve tõ en ün ne pi szent mi -
sén vet tünk részt, ahol ha zán -
kért imád koz va tér del tünk Is te -
nünk elé. A szent mi sét kö ve tõ -
en sze rény ven dég lá tás ban ré -
sze sül tek a sze ge di za rán do kok
és a Sza bad ká ról ér ke zett idõs
atya, mi e lõtt ha za u taz tak.

Áp ri lis 16-án nyolc fõs za rán -
dok cso port in dult Le ven te atya
ve ze té sé vel Bé kés csa bá ra a
Savio Szent Do mon kos Ka to li -
kus Ál ta lá nos Is ko lá ba, ahol
Caimacan Klá ra igaz ga tó nõ és
Szi ge ti An tal plé bá nos atya
mel lett az is ko la ös  szes di ák ja
fo lya ma tos vas taps sal fo gad ta
a ke resz tet. Át ad tuk a ke resz tet
és a ve le uta zó za rán dok köny -
vet, majd rö vid ige li tur gi át kö -
ve tõ en Szi ge ti An tal atya rend -
ha gyó órá ja kö vet ke zett a ma -
gyar ság tör té nel mé nek fel eme -
lõ és tra gi kus ese mé nye i rõl.

A ma gyar és szé kely him nusz
el ének lé se után meg ven dé gel -
tek ben nün ket egy kis “ha mu -
ban sült po gá csá val” és te á val,
majd él mé nyek kel fel töl tõd ve
ha za tér tünk ab ban a re mény -
ben, hogy jö võ re, ha Is ten él tet,
vi szont lát juk, fo gad hat juk és
is mét vi het jük a sok szép sza -
lag gal dí szí tett fel tá ma dá si jel -
vényt.

Ami kor ez az írás meg je le nik,
már a két ke reszt ös  sze forr
Csík som lyón, és en nek - több
száz ezer test vé rünk mel lett -
ta núi le he tünk mi is, akik ott le -
szünk. Ha za tér ve pe dig el -
mond hat juk az õsi szé kely him -
nusz gyö nyö rû sza va i val: 

“Ha za jöt tünk, meg ál dott a
Csík som lyói Szûz Má ria!”

Úgy le gyen!
Hal mai Ist ván

Feltámadási kereszt Szentesen

Május 18-án, vasárnap 10 órakor ünnepeljük az elsõáldozókat.

Az élõ Úrral való találkozás ünnepe lesz ez a gyermekeknek,

a családoknak és természetesen az egész egyházközségnek is!

Minden kedves testvérünket szeretettel várunk!
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Az Új Haj tás  102 gye rekcso -
port ja  a Föld napján, április 19-
én, szom bat dél után  úgy gon -
dolta, h ogy be kap cso ló dik a
Tesz-Vesz-Tavasz sze mét sze dé si
ak ci ó já ba, amit a sze ge di  Ka to -
li kus If jú sá gi Iro da szer ve zett. 

Mint min den szom bat dél után,
most is a plé bá ni á ra men tünk
cso port fog lal ko zás ra, ének kar ra.
Most azon ban úgy gon dol tuk,
hogy csat la ko zunk a sze me tet
sze dõk höz. Az ak ció szer ve zõ je
el lá to ga tott hoz zánk, és meg be -
szé lést tar tot tunk. Ho zott ne -
künk emb lé má val el lá tott pó ló -
kat, hogy min den ki nek fel hív juk
a fi gyel mét ar ra, hogy mi lyen
fon tos vé de ni a kör nye ze tün ket,
és az el ha ji gált sze mét tel ne
szen  nyez zük, mér gez zük azt. 

Ez után in dul tunk utunk ra.  A
plé bá nia és a temp lom kö zöt ti
kert tel kezd tünk, majd foly tat -
tuk utunk az óvo da mel lé, ahol
ci ga ret ta csik kek és sö rös ku pa-
k ok szá za várt min ket. Az ne he -
zí tet te a dol gun kat, hogy elõ zõ
nap esett az esõ, és min dent a
sár ból kel lett ki szed nünk. Kö -
vet ke zett a Kurca-part, ahol

“ext ra mé re tû” sze mét volt el -
do bál va. Saj nos egy-két em bert
za var t, hogy az út ju kat aka dá -
lyoz tuk a sze mét sze dé sé vel, pe -
dig az õ kör nye ze tü ket pró bál -
tuk tisz táb bá va rá zsol ni. Azért
azt is meg kell em lí te nünk, hogy
sok em ber fel fi gyelt ar ra is,
hogy zsá kok ba gyûjt jük a sze -
me tet, és ez el is me rést vál tott ki
be lõ lük a fi a ta lok irán t, irán -
tunk. 

Elég szo mo rú lát vány, hogy
egy szép kör nye zet ben sé tál va
sze mét ku pac ok ba bot lik az em -
ber. Ezért több al ka lom mal is
ter ve zünk sze mét gyûj tést, hogy
meg véd jük ezt a cso dá la tos he -
lyet az utó kor nak is! A sze mét -
sze dõk az nap gyõz tek a sze me -
te lõk fe lett!

La ka tos Sza man ta
és Berényi Bog lár ka

“Mikor értitek meg végre ....”?

Aranydiplomás Lakatos Zoltánné tanítónõ

A “víg opera” befejezõdött
Köny ves Kor sós Kál mán író-köl -

tõ sza va it idé zem, ami kor Is ten ne -
vé ben el kez dem so ra im írását:

“Mi kor elõ ször lépsz az is ko lá ba
Le gyen ar co don a lé lek nyá jas sá ga.
Szólitsd kö réd a kis gyer me ke ket,
És símogasd meg fe jecs ké i ket.
Ha látsz kö zöt tük rú tat-ron gyo sat,
Gyer me ki arc cal bánatosat.
Is merd meg ben ne a szen ve dõt,
Öleld ma gad hoz és símogasd meg
õt.”

E gon do la tok mo ti vál tak egy éle -
ten át, és az, me lyet Sze ge den, a
volt zárt épü let öreg fa lai sugalltak.
Ki vá ló, ne ves ta nár egyé ni sé gek

ta ní tot tak. Ámul va cso dál tam
õket, fél tõ sza va ik át itat ták egész
lé nye met. Agyam ban le fény ké pez -
tem, mit ho gyan te gyek. Szo lid
egy sze rû ség re, hal lat lan hivatás-
szeretetre, be csü le tes helyt ál lás ra
ne vel tek ben nün ket.
Az élet is ko lá ját, az el sõ év fo lya -

mot, 1956-ban kezd tem egy pe rem -

ke rü le ti is ko lá ban. Jó lec két kap tam
már a be mu tat ko zás kor. Olyan
osz tály ba ve ze tett egy ko ri drá ga jó
igaz ga tóm Dr. Pa lás ti Ta más, ahol
48 ap ró ság meg ré mült sze me fi -
gyelt Rám. Az el sõ mo so lyom ból
érez ték, hogy sze re tem õket, ér tük
va gyok, sze re tet tel át öle lem egész
lé nyü ket.
Áhí tat tal fi gyel tek min den sza -

vam ra! A köl csö nös sze re tet ha mar
ki bon tot ta szár nya it.

Folytatás a 6. oldalon
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So ka dik al ka lom mal vol tunk együtt gyer mek

mi sén a kór há zi ká pol ná ban, de elõ ször kap tak a

kis gyer me kek kö zö sen ál dást áp ri lis 27-én va -

sár nap délután.Ezt agapé kö vet te, ahol kö tet len

be szél ge tés volt a ven dé gek kö zött.

Ha vi rend sz ereséggel tar tunk gyer mek ige li -

tur gi át a kór há zi ká pol ná ban, ahol a ki csi nyek
élet ko ruk nak meg fe le lõ en is mer ked nek az Igé -
vel, és a temp lo mi vi sel ke dés sza bá lya i val Mát -
ra há zi Leon a, Ser fõ zõ Le ven te és Cib ian Mik lós
atya köz re mû kö dé sé vel.

Az ige li tur gia idõ pont ja a Plé bá nia hon lap ján
min dig idõ ben meg je le nik, ill. hir det jük a mi se
vé gén.

Ide nem csak a Ba ba-ma ma klub részt ve võ it
vár juk, ha nem a kis is ko lá so kat is.

Sze re tet tel vár juk a szü lõ ket és nagy szü lõ ket a
kis gyer me kek kel együtt má jus 31-én dél után 4
óra kor a kö vet ke zõ Gyer mek mi sé re, amely Kór -
ház Ká pol ná ban lesz meg tart va.

A Ba ba-ma ma klub kö vet ke zõ fog lal ko zá sán
Józsáné Nel li dietetikus szak ta ná csa it hall gat -
hat ják meg az ér dek lõ dõk, és te he tik fel kér dé se -
i ket is.

Idõ pont: má jus 13. kedd 9.00 - 11.00 óra kö zött.
Be ne dek Vik tó ria

szer ve zõ

Gye re kek meg ál dá sa

A “víg opera” befejezõdött
Foly ta tás az 5. ol dal ról
Ám itt tar tóz ko dá som rö vid éle tû

volt, mert ha ma ro san át he lyez tek
en gem a vá ros leg na gyobb is ko lá -
já ba, a mai SZENT ER ZSÉ BET
is ko lá ba, ahol nyug dí ja zá so mig ta -
ní tot tam a tu dás ra éhes gye re ke ket.
Ek kor még fiú is ko la volt. Én is

csu pa fiú osz tályt ve zet tem. Majd
a kor szel le mi sé gé vel ve gyes is ko lá -
vá ala kult. Mi vel a vá ros leg na -
gyobb is ko lá já nak szá mí tott, így
ha ma ro san ez res lét szám zsi bon -
gott az ak ko ri macs ka kö ves ud va -
ron. Majd nem ki csi nek bi zo nyult,
ami kor kéz fo gás sal óri á si kör ala -
kult, mert szü ne tek ben együtt ját -
szot tunk, vagy tor náz tunk.
A lé nyeg az volt, hogy mo zog -

junk.

Olyan volt min den óránk, ami -
lyen né va rá zsol tuk. Szí nes, szép
vi lá got te rem tet tünk.
A ta ní tá si órák olyan meghitt

lég kör ben zaj lot tak még ak kor is,
ha az OPI-tól, szak fel ügye lõk tõl,
ké sõbb a Mun ka kö zös ség-ve ze tõk -
tõl lá to ga tó ér ke zett.
Ez ab ban az idõ ben nem volt rit -

ka. A fel ügye let el len õr zé se na pi -
ren den volt. Fe le lõ sök vol tunk egy -
má sért, az osz tály min den tag já -
ért.
Hogy ho gyan dol goz tunk? - azt

bi zo nyít ják, hogy ta nít vá nya im
kö zül a ki vá lók el ér ték meg ál mo -
dott cél ja i kat. Ám a kö ze pes ké pes -
sé gû ek is tisz tes sé ges, ér té kes em -
be rek let tek.

A füg göny le gör dült. Egy cso -
dá la tos, élmény dús, színes vi lág, a
“VÍG OPE RA” be fe je zõ dött, ahol
az ezer öt száz ta nít vá nyom mal sze -
rep lõk vol tuk.

Ne héz egy élet mun ká já tól, a
fi gyel mez te tõ csen gõ hang tól, a
reménytkeltõ gye rek se reg tõl, a ko -
ra reg ge li ro ha nás tól, egy szívé lyes
kö szö nés tõl, a sok ked ves mo soly tól
el sza kad ni.
Hi szem és val lom, hogy a gyer -

mek lel ki vi lá ga olyan tisz ta táb la,
mely re mi fel nõt tek kö te le sek va -
gyunk csak szé pet és jót ír ni.

Én ezt vés tem be le: “Aki sze -
re ti az Is tent, azt az Is ten ma gá é -
nak tart ja”.

La ka tos Zoltán né 
arany dip lo más tanítónõ
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Intergalaktikus találkozó a plébánián

Az idén 17. élet év ét be töl tött
Új Haj tás 102 If jú sá gi Kö zös ség
ta lál ko zó ját ren dez tük plébá-
niánkon 2008. áp ri lis 12-én. A ta -
lál ko zón a Kö zös ség ben mû kö -
dé se ide je alatt meg for dul tak és
a je len le gi ta gok ta lál koz tak egy -
más sal.

A Kö zös sé get 1991. ja nu ár já -
ban ala pí tot ta a Jé zus Szí ve plé -
bá nia ak kori plé bá no sa, Kiss Bé-
la atya. Az õ öt le te nyo mán egy
fel té tel nek ele get té ve kezd te
mû kö dé sét: “Min den ki jö het,
aki jó szán dék kal és sze re tet tel
kö ze le dik hoz zánk.” Ve ze tõ nek
a Páz mány Pé ter Hit tudományi
Aka dé mi át vég zett volt beat ze -
nészt, az ak kor 42 éves Hérány
Fe ren cet vá lasz tot ta. Fe ri min -
den anya gi el len szol gál ta tás nél -
kül kezd te meg a cso port ve ze té -
sét, szó ra koz ta tó ipa ri múlt já ból
fa ka dó an kön  nyen meg ta lál ta a
han got a kö zép is ko lás fi a ta lok -
kal. Az al ter na tív hitok ta tá si, kö -
zös ség épí tõ te vé keny ség mû -
köd te té se szá mos gyü möl csöt
ho zott (bár ép pen a nem szok vá -
nyos, a II. Va ti ká ni Zsi nat szel le -
mé ben fo lyó evan ge lizá ció

okoz ta ér tet len ke dés mi att, új
plé bá nos ér kez te után kel lett a
Jé zus Szí ve plé bá ni át el hagy ni -
ek kor adott he lyet a Közös-
ségnek Szen tir may End re atya a
Szent An na plé bá ni án): so kan
meg ke resz tel ked tek, elsõál do-
zók, bér mál ko zók let tek, hit ta -
ná ri dip lo mát sze rez tek. (Az
egyik, a ta lál ko zón el hang zott
élménybeszá molóból: “Azt
mond tam Fe ri nek az el sõ al ka -
lom után: 'Tu dom, hogy nincs Is -
ten. Azért jö he tek leg kö ze lebb
is?' Ma Bu da pes ten va gyok hit -
ok ta tó.') A ré geb bi ta gok nagy
ré sze éle tük vál to zá sa (más te le -
pü lés re köl tö zés, há zas ság kö tés)
mi att a cso port -
tól el sza kadt,
életük ben még is
ki sebb-na gyobb
nyo mot ha gyott
az itt töl tött idõ.
Van nak, akik
hit ok ta tó ként
m û  k ö d  n e k ,
van nak, akik ka -
to li kus kis kö -
zös sé ge ket ve -
zet nek, vagy ép -

pen ön kén tes mun kát vé geznek
a sze gé nyek kö zött. Egy volt tag
pe dig nõi szer ze tes rend ben éli a
krisz tu si éle tet.

A Kö zös ség má ig az Egy ház -
köz ség gel egy ség ben mû kö dik,
szom ba ton ként a plé bá ni án ta-
lálkoz nak. A fel nõttko rú ta gok
szer kesz tik az Egy ház köz ség he -
ti rend sze res ség gel je lent ke zõ
rá dió mû so rát, kö zü lük ké szí tik
az Egy ház köz ség hon lap ját,
vagy se gí te nek a hit ok ta tás ban.
Az Egy ház köz ség tá mo ga tá sá -
val mû kö dik a Kö zös ség ál tal
éven te szer ve zett, ve ze tett nyá ri
hit ta nos gyer mek tá bor. A Kö -
zös ség ré sze a gye rek kó rus, me -
lyet szin tén a cso port egy fel nõtt
tag ja ve zet, az ere de ti cso port
min tá já ra – õk idõn ként ze né vel
szol gál nak szent mi sén, imaórá -
kon.

A ta lál ko zón a be mu tat ko zá -
sok, él mény be szá mo lók, be szél -
ge té sek és ebéd után (ételt és
italt ho zott min den ki a kö zös be)
egy dísz al ma fát ül tet tünk kö zö -
sen a temp lom és a plé bá nia kö -
zöt ti te rü le ten. Ezt kö ve tõ en a
Le ven te atya ál tal be mu ta tott 
be at mi sé ben ad tunk há lát az el -
múlt évek ben ka pott ke gyel me -
kért, a mos ta ni ta lál ko zá sért. A
ké sõ dél után és az es te kö zös
ének lés sel, be szél ge té sek kel telt.

Nem c sényi Já nos

Dísz al ma fa ül tetése

Generációk sodrásában
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(Dunavarsány, 1970. május 1.)

Elmélkedés az elsõ májusi litánián
Ko runk lel ke el vesz tet te ér zé -

két Má ria iránt. Kü lö nö sen a
fér fi ak. De a nõk is. Még a ka to -
li ku sok kö zül is so kan. Nem
tud ják, mit kezd je nek Má ri á val.
Szép em lék nek tart sák? S ugyan
há nyan ér zik, hogy Má ri á ra
szük ség van ma is? Hogy van
ben ne va la mi nél kü löz he tet len.
Ezért az tán ne héz Má ri á ról be -
szél ni is. Úgy ér zi a pap, hogy
mi kor Má ri át di csé ri, va la mi
ide gen sze rût akar be lop ni az
em be rek tu da tá ba. Va la kit be
akar mu tat ni, de ér zi, hogy a
mai em ber nek ta lán még sza va
sincs ar ra, hogy ki fe jez hes se,
mit gon dol jon Má ri á ról... Ezért
ne héz pré di ká ci ós té ma Má ria.
De úgy lát szik, nem ne héz köl -
té sze ti té ma Má ria egy fi a tal
szov jet köl tõ, Andrej Voznye-
szenszkij szá má ra, aki nek egy
ver sét most fel ol va som:

Egy ikon ra
Szuzdali Is ten anya,

aki tün dö kölsz a fe hér fa lon,

mint mozipénztárosnõ
ová lis ab lak ke re té ben!

Adj
egy je gyet - 

ti zen hat éven
alu li ak nak...

Mert olyan bo nyo lult
meg ér te ni min dent!

Fi gye li tek a fi a talem ber sza -
vát? Õ több ször állt mozi-
pénztár, mint Má ria-ikon elõtt.
Õ nem imád koz ni ta nult, ha -
nem je gyet kér ni a mo zi elõ -
adás ra. De, mert lel ké nek he -
lyes szem mér ték ét még nem
égette ki be lõ le ko runk el bi za -
ko dott és gõ gös ma te ri a liz mu -
sa, azért ész re ve szi, hogy az élet
bo nyo lult sá gá nak meg ér té sé -
hez nem azt a be lé põ je gyet kell
meg vá sá rol ni, me lyet fes tett ha -
jú és szá jú mozipénz-tárosnõk
áru sí ta nak né hány ko pej ká ért,
ha nem azt a je gyet, me lyet az
Is ten anya árul, s amely nek ára
nem más, mint egy kis hit. Igen,
egy kis hit kell ah hoz, hogy az
em ber, a mai em ber, a mai fi a tal

fel fe dez ze Má ri át, a Szü zet és
Anyát, s ben ne meg ta lál ja a kul -
csot sok min den bo nyo lult ság
meg ér té sé hez.

Mi kor ma reg gel ke zem be ke -
rült a Nép sza bad ság ün ne pi,
má jus el se ji szá ma, nem is sej -
tet tem már, hogy ilyen szép ver -
set fo gok ben ne Má ri á ról ol vas -
ni. Tud já tok, mi árad eb bõl a
vers bõl? A mai fi a tal ság zak la -
tott lel ké nek egy õszin te s tisz ta
ér tel mû val lo má sa: Má ria kell
ne künk, az Ikon kell ne künk,
mely rõl Má ria néz re ánk,
amely nek ab la ká ból Má ria kér -
de zi: Mi tet szik, Urak és Höl -
gyek? Mi vel szol gál ha tok?
Majd, mi kor li tá nia után ki fe lé
vo nul tok a temp lom ból, néz ze -
tek fel a kó rus fel já ró fe let ti
ikon ra, s a mai fi a ta lok ne vé ben
imád koz zá tok el fe lé Voznye-
szenszkij sza va it: “Adj egy je -
gyet – ti zen hat éven alu li ak -
nak... Mert olyan bo nyo lult
meg ér te ni min dent.”  

Vági Lász ló

A Lélek és az Egyház
Jé zus azért jött, hogy öröm -

hírt hir des sen min den nép nek,
hogy Is ten jó sá gos ir gal mát
vi gye az el eset tek nek és a be te -
gek nek, mert az õ ta ní tá sát
min den nem zet vár ja (Iz 42).
Az õ há rom éves föl di mû kö dé -
se so rán meg mu tat ta, mi lyen
ir gal mas és szo li dá ris az Is ten
min den em ber rel. 

Föl tá ma dá sa, de fõ leg
menny be me ne te le utá na az õ
mû vé nek a foly ta tá sát rá bíz ta a
ta nít vá nyok ra, ami kül de té -
sük ké fog vál ni (“Men je tek és
te gye tek ta nít vá nyom má min -

den nem ze tet”). En nek fon tos
moz za na ta a Szent lé lek el kül -
dé se vagy ki árasz tá sa. An nak a
kis és egy sze rû kö zös ség nek,
ami Jé zus kö rül ala kult, lé nye -
ges volt az Õ je len lé te. Jé zus
ha lá la utá na ez a kis cso port el -
tûn ni lát szik, nem tud ják föl -
dol goz ni Jé zus ha lá lát. És föl tá -
ma dása után jön az a pil la nat,
ami kor új ra ta lál koz nak Mes te -
rük kel, ese mény, de fõ leg él -
mény, ami sok erõt és ki tar tást
adot t, sõt meg ala poz ta az
egész éle tük to váb bi me ne tét. 

Vi lá gos sá got vin ni a va kok -

nak és a sze gé nyek nek, az ül -
dö zöt tek kel va ló szo li da ri tás
olyan fel adat, ami Krisz tus föl -
di mû kö dé sé ben gyö ke re zik,
és ami nek az Egy ház majd nem
tö ké le te sen meg fe lelt az el sõ
szá za dok ban, leg alább a IV.
szá za dig, ami kor ki ke rül a ka -
ta kom bák sö tét sé gé bõl, és ál -
lam val lás sá vá lik las san (Kons -
tan tin csá szár dek ré tu ma 317-
ben). És ak kor kez dõd tek a
prob lé mák is (val lá si vi ták,
sza ka dás stb.). 
Folytatás a 9. oldalon



9Má ju s  -  Pünkö sd  hava

A Lélek és az Egyház
Folytatás a 8. oldalról
Vol tak idõk, ami kor úgy tûnt,

hogy az Egy ház meg fe led ke -
zett a sze gé nyek nek, az el eset -
tek nek ígért szo li da ri tás ról,
ami kor el lent mon dás sze rû en
az evan gé li u mot, Krisz tus
öröm hír ét to vább vit te a fegy ve -
rek és a po li ti ka se gít sé gé vel, és
több, mint két ezer éves ke resz -
tény ség alatt nem va ló sult meg
az egy akol és egy pász tor el ve,
amit ma ga Jé zus hir de tett.   

Még is Krisz tus Egy há za, amit
a Szent lé lek él tet és ih let, a krí -
zis pil la na ta i ban min dig tud ta
ma gát új ra meg ha tá roz ni, új ra
de fi ni ál ni, és meg tu dott újul ni
csak a Szent lé lek se gít sé gé vel.

Új ra meg tud ta ha tá roz ni te vé -
keny ke dé sét és a mes si á si üze -
ne tét, amit ma gá ban tar tal maz. 

Ez zel kap cso lat ban eszem be
jut, amit Paul Poupard bí bo ros
(fran cia szár ma zá sú, aki so ká ig
volt a Pá pai Kul tu rá lis Ta nács
pre fek tu sa)  em lí tett a “Hit tem,
ezért be szél tem” c. könyv ben
(ami a ve le ké szült be szél ge tés
alap ján je lent meg), hogy pél -
dá ul a XX. szá zad ban, pon to -
sab ban a II. Va ti ká ni Zsi na ton
VI. Pál pá pa egy kér dést fo gal -
ma zott meg, ami re az Egy ház -
nak vá la szol nia kel lett: Jé zus
Egy há za, mit mon dasz ön nön -
ma gad ról, s mit mon dasz má -
sok nak? Ilyen pil la na tok ban a

Szent lé lek nem hagy ja vá lasz -
ta la nul Krisz tus Egy há zát, ha -
nem meg vi lá go sít ja, hogy min -
den idõ ben át tud ja néz ni kül -
de té se üze ne tét és tar tal mát.   

Le het, hogy az ed di gi ek bõl az
tû nik, hogy in kább az Egy ház -
ról be szél tem, még is a Pün kös -
döt úgy szok tuk em lí te ni, mint
az Egy ház szü le tés nap ját. Ezért
szá mom ra szét vá laszt ha tat lan
a ket tõ. Úgy gon do lom, hogy
Pün kösd ün ne pe egyút tal az
Egy ház nagy ün ne pe is, az Egy -
ház mint az a te rü let, ahol a
Szent lé lek ado má nyai je len va -
ló vá vál nak az em be rek szá má -
ra. 

Cib ian Mik lós

“Az Egyház bízik bennetek!”
XVI. Be ne dek pá pa fi a ta lok -

hoz írt üze ne te egé szen ak tu á -
lis a mi egy ház köz sé günk ben
is. Jú ni us ban kö zel tíz kö zép is -
ko lás és leg alább en  nyi fel nõtt
ré sze sül a bér má lás szent sé gé -
ben. A több, mint egy éves ké -
szü le ti idõ szak sok- sok él -
ménnyel, lel ki aján dék kal és
kö zös imá val gaz da gí tot ta
mind azok éle tét, akik er re a
nagy sze rû ün nep re ké szül nek.
A kö zös lel ki gya kor lat ok,
együtt gon dol ko dás ra hí vó be -
szél ge té sek igye kez tek se gí te ni
ab ban, hogy min den ki, aki nyi -

tott er re, meg ta lál ja a he lyét a
plé bá nia kö zös sé gé ben. Hi szen
egy ke resz tény em ber nek a
Szent lé lek ün ne pé lyes be fo ga -
dá sá val még inkább fel ada ta
van.

Ked ves bér mál ko zás ra ké szü -
lõ fi a ta lok és fel nõt tek: a Szent -
lé lek min dig, min den idõ ben
szá mít rá tok, és ti is szá mít sa -
tok a Szent lé lek se gít sé gé re!
Ezért imád koz zunk együtt a
püs pök atyá val a bér má lá si
szent mi sé ben jú ni us 8-án, va -
sár nap 10 óra kor, aho vá min -
den kit sze re tet tel vá runk!

Szép ha gyo mány, hogy
má jus el sõ va sár nap ján az
édes anyá kat kö szönt jük. Jó
len ne, ha nem csak egy év -
ben egy szer ten nénk ezt, de
leg alább ek kor te gyük meg!
Az élet to vább adá sá nak
rend jé ben kü lö nös hely és
tisz te let il le ti meg õket.

Pi linsz ky Já nos: Ke zed, ke zem

Ho vá rejt sem ke ze i met? Le mon dok hát,
Anya, a te kez det örö köl tem, le kö szö nök a trón ról,
de ki rály sá gom, tu dom, nem kí vá nod. oda ha gyom a ké tes ha tal mat.

Itt a ke zed. Ki va gyok foszt va.
Új ra sem mink sinc s, édes anyám.
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Ne kem a bér má lás szent sé gét
meg kap ni nem azért fon tos,
hogy el mond has sam: “Meg va -
gyok bér mál va”, mert az em be -
rek nagy szá za lé kát nem ér dek li.
És nem is azért, hogy pl. ké sõbb
temp lom ban is há zas sá got köt -
hes sek, mert az én ol va sa tom ban
a há zas ság egy élet re szól, akár -
hol kö tik meg. 

Sok kal in kább az Is ten-kap cso -
la tom meg erõ sí té se mi att tar tom
fon tos nak. A bér mál ko zás ról már
én ma gam dön töt tem, nem a szü -
le im. Ma gam tól vá lasz tot tam ezt
az utat. És örü lök ne ki. A cso por -
tunk sze rin tem klassz em be rek -
bõl állt, jók vol tak a szom bat es ti
kis össze jö ve te lek és a ki rán du lá -
sok. Sze rin tem jó, hogy en  nyi -
má sok ál tal hos  szú nak ti tu lált -
volt a fel ké szü lé si idõ. Kel le mes
em lék ként rak tá ro zom el ezt a
más fél évet.

A Szent lé lek se gít sé gét már rég -
óta ugyan ab ban a do log ban ké -
rem, és re mé lem se gí te ni fog
majd ne kem.

Ve res La kos Eni kõ

A bér má lás szent sé ge szá mom -
ra egy fon tos dön tés, az egy ház -
hoz fel nõtt ként va ló tar to zás, ami
tu da tos dön té sen ala pul. Az jó,
ha va la ki tar to zik va la ho vá. El fo -
ga dás, be fo ga dás.

El sõ sor ban erõt ké rek a Szent lé -
lek tõl, hogy vég hez is vi gyem
cél ki tû zé se i met, a lus ta ság ne
ural kod jon a fel ada ta im fö lött, és
fe le lõs tag ja le gyek az egy ház nak
az ál tal is, hogy részt ve szek a
prog ra mo kon is.

Sze ret tem a cso por tos fog lal ko -

zá so kat, min dig fel töl tõ dés, de
hát sok szor nem ju tok el, mert
an  nyi fe lé sza ka dok ál lan dó an.
(Ezt egyéb ként na gyon utá lom,
de hát mu száj, csak azt nem tu -
dom, mi kor hagy nak vég re bé -
kén... Itt leg alább min dig nyu gi
van, és ez jó.)...

Ta nul tam úja kat is, de sok in -
for má ci ót már ál ta lá nos ban meg -
ta nul tam, így job ban tud tam
más ra fi gyel ni. De min den képp
so kat ta nul tam, és hasz nos nak
tar tom ezt a fel ké szü lést.

Új ba rá tok, is me ret sé gek, él mé -
nyek, ki rán du lás, lel ki gya kor lat,
fel töl tõ dés, nyu ga lom, ki me ne -
kü lés, vi dám ság... ezek, amik a
leg job ban jel le mez nék ezt a más -
fél évet...

Csi szár Éva

A fel ké szí tõ és a cso port fog lal -
ko zá sok ál tal sze ret ném, ha az Is -
ten nel va ló kap cso la tom meg erõ -
söd ne. Re mé lem, hogy ez ál tal
éret tebb, gon dol ko dóbb lény le -
szek. Imá im ban sze ret ném kér ni
a Szent lel ket, hogy se gít sen hû sé -

ges nek és erõs nek len ni a hi tem -
ben.

A cso port ban el töl tött más fél év
ab ban se gí tett, hogy si ke rült sok-
 sok té mát és kér dést meg vi tat ni.
Ezek a min den na pi éle tünk kel és
a hi tünk kel kap cso la tos gon do la -
tok kü lön tet szet tek.  Ed di gi fel -
ké szü lés na gyon ala pos volt, és
min den re volt idõ. 

Amit ma gam mal vi szek eb bõl
a más fél év bõl: az él mé nyek, a
kö zös ki rán du lá sok, a jóked vû
be szél ge té se ket.

Bányik Bog lár ka

Szá mom ra a bér mál ko zás az Is -
ten nel va ló kap cso la tom szo ro -
sabb ra fû zé sét je len ti. Mi, akik
vál lal tuk ezt a “meg mé ret te tést”,
vég re fel nõt té vál hat tunk az Egy -
ház ban. A mai fi a ta lok nak fon tos,
hogy tar toz za nak egy olyan kö -
zös ség hez, ahol ös  sze tar to zást és
fe le lõs ség tu da tot ta nul hat nak.
Ne künk le he tõ sünk volt ezt meg -
ta pasz tal ni, és ez ne kem is se gí -
tett a min den na pi élet ben. Ta -
pasz tal tabb és ta lán egy ki csit
ma ga biz to sabb let tem.

Most már bát ran ki lép he tünk a
nagy be tûs élet be Is ten és az Egy -
ház ál dá sá val. 

Nagy Jo han na

A bér má lás szent sé ge fe le lõs
ke resz té nyi éle tet és a ke resz tény
nagy ko rú ság kez de tét je len ti. A
bér má lás meg erõ sí tés ab ban, ami
a ke reszt ség ben el kez dõ dött. A
Szent lé lek tõl se gít sé get és lel ki
tá mo ga tást vá rok, hogy jó fel nõtt
és jó csa lád apa le hes sek. Szép és
tar tal mas más fél évet töl töt tem el
a cso port ban. Job ban meg is mer -
het tem a tár sa i mat, s így együtt
tud tunk gon dol kod ni az Is ten rõl
és az Egy ház ról. 

Du dás Ben ce

Kö zel más fél éve ké szül nek fi a ta lok, hogy majd, ha el jön az
ide je, ak kor ré sze sül je nek a bér má lás szent sé gé ben. Az aláb bi
so rokban né há nyan kö zü lük meg oszt ják gon do la ta i kat ar ról,
hogy mit je lent szá muk ra a Lé lek kel va ló kap cso lat, mit kap tak
a fel ké szü lé si idõ alat t, s mit visz nek ma guk kal.

Bérmálás elõtt

Felnõtté válni a hitben
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Amit odaadunk az Isten nek…
Hús vét 4. va sár nap ján egy -
ház köz sé günk a Jó pász tor ká -
pol na bú csú ját ün ne pel te. Ez a
nap az egy ház ban a pa pi és
szer ze te si hi va tá sok vi lág nap -
ja, és eb bõl az al ka lom ból lát -
tuk ven dé gül Fõ tisz te len dõ
Ko vács Jó zsef rek tor atyát a
Sze ge di Szent Gel lért Egy ház -
me gye kö zi Pap ne ve lõ In té zet
rek to rát. Jó zsef atya má sod szor
tölt be elöl já rói szol gá la tot a
kis pap ok kö ré ben. El sõ al ka -
lom mal 1992-94 kö zött spi ri tu -
á lis ként, majd 2007-tõl rek tor -
ként se gí ti a kis pap ok szel le -
mi-lel ki nö ve ke dé sét. 

Mi a kü lönb ség egy pap ne ve lõ
in té zet és egy kol lé gi um kö zött?
Mi te szi sa já tos sá a sze mi ná ri -
u mot?

Egé szen más a sze re pe, funk -
ci ó ja en nek az in téz mé nynek.
1930-ban hoz ták lét re Glat tfer -
der Gyu la püs pök úr ve ze té sé -
vel, aki a tri a no ni bé ke dik tá tu -
mot kö ve tõ en át ke rült Ma gyar -
or szág ra, és a Ma gyar or szág ra
esõ Csa ná di részt kezd te el kor -
má nyoz ni. Az ak kor még csak
épü lõ ben lé võ Dóm eb ben az

idõk ben lett szé kes egy há zi
rang ra emel ve. A Sze mi ná ri u -
mot a Hit tu do má nyi Fõ is ko lá -
val együtt a Dóm mel lett épí tet -
ték fel. A ket tõ ma is szo ro san
ös  sze tar to zik, hi szen a kis pap ok
a Sze mi ná ri um ban lak nak, a Fõ -
is ko lán pe dig ta nul nak, ké szül -
nek. Azon ban nem csak ok ta -
tunk, ha nem pró bá lunk ne vel ni
is az if jú ság kö ré ben, akik a pa -
pi hi va tás ra vál lal koz nak, hi -
szen õk ez zel egy ben egy sa já tos
élet for mát is vá lasz ta nak. Bi zo -
nyos ér te lem ben egy zárt kör -
nye zet ben ké szül nek, de ugyan -
ak kor ez a kör nye zet nem her -

me ti ku san le zárt, ha nem nyi tott
is, hi szen épp a mai va sár na pon
a kis pap ok az egy ház me gye
plé bá ni á i ra vo nul tak ki, és ott a
hi va tá suk ról tesz nek ta nú sá got.
A sze mi ná ri um nyi tott is, de
még is egy vé dett kör nye zet ben
ké szül het nek fel a hi va tá suk ra,
ahol kö tött na pi ren di pon tok
alap ján épí tik a hi va tá su kat a
rek tor és a spi ri tu á lis köz re mû -
kö dé sé vel, se gít sé gé vel. 
So kan nem tud ják el kép zel ni,

hogy egy ilyen kör nye zet ben le -

het ne vel ni, ta ní ta ni. Az így mû -
kö dõ sze mi ná ri um mit tud
nyúj ta ni a ne vel tek nek? Ho -
gyan te lik a fi a tal pap nö ven dé -
kek éle te? Gon do lok itt a na pi -
rend re, idõ be osz tás ra, foglalko-
zá sokra…

Va ló ban, idõ köz ön ként le he -
tet len nek tû nik, vi szont, akik a
pa pi hi va tás ra vál lal koz nak,
azért va la mi fo gal muk már van
ar ról, hogy mi az ami re ké szül -
nek, bár ez az el kép ze lés a bent
töl tött 5-6 év alatt ala kul, for má -
ló dik. Ál lí tó lag fel nõtt em be re -
ket már nem na gyon le het ne -
vel ni, de azért meg pró bál juk a
le he tet lent. Még is in kább ön ma -
gu kat ne ve lik. Mi ab ban va -
gyunk se gít ség a szá muk ra,
hogy azt a pa pi élet for mát, “ide -
ált” pró bál juk szá muk ra be mu -
tat ni, amit majd kint az élet ben
ma guk nak kell to vább épí te ni,
meg va ló sí ta ni. A na pi rend ad ja
a ke re tet iga zá ból a lel ki ne ve lõ -
dés re, for má ló dás ra, gon do lok
itt a reg ge li el mél ke dés re, szent -
mi sé re és a zso lozs ma imád ko -
zá sá ra. A lel ki és szel le mi for -
má ló dás so rán az imád ság és a
tu do mány egyen súly ba kell,
hogy ke rül jön, mint a ma dár a
két szár nyá val, hogy együtt
tud ja nak emel ked ni és nö ve -
ked ni a hi va tás ban. 
Mi lyen kor osz tá lyú az a kö -

zös ség, akik je len leg a sze ge di
sze mi ná ri um ban a pap ság ra ké -
szül nek?

18-35 éves ko rig ta lál ha tók a
kis pap ok, min den fé le év fo lyam.
Aki 18 éve sen lép be a sze mi ná -
ri um ba, az 24-25 éves ko rá ban
lesz pap pá szen tel ve. 

Folytatás a 12. oldalon
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Folytatás a 11. oldalról
Azon ban van nak ké sõb bi hi -

va tá sok, akik egy dip lo mát
vagy akár ket tõt is el vé gez tek,
és utá na gon dol ják meg, in dul -
nak el ezen az úton. Te hát azt le -
het mon da ni, hogy nincs két
egy for ma hi va tás még idõ pont -
ban, in du lás ban sem, de az élet -
tör té net ben sem. Tény leg, a
Szent lé lek ott fúj, ahol akar, és
azo kat in dít ja el, akit akar, és
akik be fo gad ják ezt a hí vó szót.
Ho gyan le het egy 18-19 éves

fi a talt fel ké szí te ni a pap ság ra,
mi kor a vi lág, a mé dia több sé -
gé ben csak a kri ti ká kat ont ja az
Egy ház ra? Le het-e úgy ta ní ta ni,
ne vel ni õket, hogy az egy ben se -
gít ség le gyen a vá dak, kri ti kus
hely ze tek ki vé dé sé re? 

Ha elõ re tud ná az em ber, hogy
el fog es ni, ak kor le ül ne! Elõ re
nem le het fel ké szül ni, de azért

ál ta lá nos ság ban igen. Er re szol -
gál nak a tu do má nyok el sa já tí tá -
sa te rén a kü lön bö zõ tan tár -
gyak. Igyek szünk meg is mer tet -
ni ve lük a mé dia vi lá gát, és pró -
bál juk õket a ka me rá hoz is hoz -
zási mí ta ni, szok tat ni. 
Hi va tá sok ün ne pén a leg töb -

bet min dig a pap ság ról, kis pa-
p ok ról és hi va tá sok ról be szé -
lünk. Mi le het a dol ga a ke resz -
tény hí võ em ber nek a mai na -
pon? 

Nem csak a mai ün ne pen, de
az év min den nap ján imád koz ni
és ten ni kell a pa pi hi va tá sok ki -
bon ta ko zá sá ért. A hi va tás nem
csak a püs pök prob lé má ja vagy
fel ada ta, ha nem a hí ve ké is. El -
sõ sor ban a fel adat az, hogy
meg te remt sük a ke resz tény, ka -
to li kus kör nye ze tet a csa lád ban,
ami bõl ki nõ het nek ezek a hi va -
tá sok. Ha egy fiú úgy ér zi, hogy

az Is ten hív ja õt er re a hi va tás ra,
ak kor a csa lád ne dol goz zon el -
le ne, és ne pró bál ja el té rí te ni,
mert a vi lág is, amely ben élünk
gon dos ko dik ar ról, hogy a ma -
ga zö re je i vel, za ja i val el té rít se az
Is ten hí vó sza vát, hogy az ne ta -
lál jon cél ba. A szü lõ nem ve szí ti
el a gyer me két az zal, hogy se gí -
ti a pa pi hi va tás ki bon ta ko zá sá -
ban, ha nem in kább meg kap ja
azt, amit oda ad az Is ten nek. A
fiú az min dig az anyu ká nak,
apu ká nak a kis fia ma rad, aki
min dig ha zamegy. Te hát, amit
odaadunk az Is ten nek, azt Õ
min dig száz szo ro san vis  sza ad -
ja. 

(El hang zott 2008.  áp ri lis 20-án,
a Szent An na Egy ház köz ség Hit
Percek címû rá diómû so rá ban) –
szer kesz tett vál to zat.

Ser fõ zõ Le ven te

Amit odaadunk az Isten nek…

Jézus Jó Pásztor kápolna búcsúja
Áp ri lis 13-án volt a Jé zus Jó Pász tor ká pol na (a szen te si kór ház

ká pol ná ja) bú csú ün ne pe - Hús vét IV. va sár nap ja Jó Pász tor va sár -
nap, a pa pi hi va tá sok vi lág nap ja.

Az ün ne pi szent mi sét Ko vács Jó zsef atya, a sze ge di pap ne ve lõ
in té zet rek to ra és pre fek tu sa mu tat ta be.

A szent mi se után a ká pol na elõtt ál ló, egy ado má nyo zó jó vol tá -
ból most fel újí tott Jé zus jó pász tor szo bor meg ál dás ra ke rült.

WASS AL BERT
(1908 - 1998)

2008 - Száz éve szü le tett
Wass Al bert.

Gyûj tést in dí tot tunk Wass
Al bert szen te si szob rá nak
fel ál lí tá sá ra.

Az ado má nyo kat a Szent
An na plé bá ni án fo gad juk.

A szo bor ava tá sa 2008. ok -
tó ber 23-án lesz.
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XV. Egyházzenei Találkozó
Áp ri lis ele jén meg tar tott Sze -

ged-Csa ná di Egy ház me gyei
kó ru sok ta lál ko zó ja után má jus
18-án, va sár nap 16 óra kor a XV.
Egy ház ze nei Ta lál ko zó kó rus -
hang ver se nyé re ke rül sor.

A ta lál ko zón a Bár dos La jos
Veg yeskar mel lett, Dévaványa,
Kis kun fél egy há za, Me zõ túr vá -
ro si kó ru sai éne kel nek.

A hang ver senyt meg nyit ja
Ba lázs Ár pád Er kel-dí jas ze ne -
szer zõ, vá ro sunk szü löt te.

A ta lál ko zó cél ja az egy há zi
ze ne év szá za dos kin cse i nek be -
mu ta tá sa, en nek a gaz dag ha -

gya ték nak a meg õr zé se. Buz dí -
ta ni a kó ru so kat, hogy tart sák
mû so ru kon az egy há zi ze ne
leg szebb da rab ja it, és a ta lál ko -
zón le he tõ sé get ad ni e mû vek
bemu tatásás ra. A mû sor év szá -
za do kat ölel át, a re ne szánsz
motet táitól a mai kor leg jobb
szer zõ i nek egy há zi ih le té sû da -
rab já ig.

XVI. Be ne dek pá pa mond ta a
meg vá lasz tá sá nak 3. év for du -
ló ja al kal má ból tisz te le té re ren -
de zett hang ver se nyen: “A ze -
ne mû vé szet ha tal mas lel ki erõ,
az a cél ja, hogy re ményt önt sön

az em be ri lé lek be, ame lyet oly
sok szor meg seb zett a föl di élet.
A ze ne és  az ének min dig  ar ra
hív ja a hí võ ket és min den jó -
aka ra tú em bert, hogy egész éle -
tük kel az em be ri ség re mény te li
jö võ jét szol gál ják.”

Kér jük, mi nél töb ben hall -
gas sák meg a hang versenyt,
nem csak lelki ja vuk ra, ha nem
ez zel is tá mo gas sák azo kat,
akik sza bad ide jü ket és fá rad -
sá gu kat ál doz zák fel, hogy a
ze ne mû vé szet ezen ága se me -
rül jön fe le dés be.

Nagy Já nos

Szeged-Csanád Egyházmegye kórusainak
és szkóláinak találkozója

Áp ri lis 5-én im már har mad -
szor ke rült sor Szen te sen a
Sze ged-Csa nád Egy ház me gye
kó ru sa i nak és szkólái nak ta -
lál ko zó já ra.

A ta lál ko zó az zal a cél lal jött
lét re, hogy a kö zös hang ver -
seny le he tõ sé get ad jon egy más
mun ká já nak meg is me ré sé re,
se gít se a kó ru sok szak mai szín -
vo na lá nak eme lé sét, hoz zá já -
rul jon az egy ház ze nei iro da lom
meg õr zé sé hez, és egyút tal az
Is ten di csé re té re vál lalt mun ka
meg erõ sít se az éne ke se ket hi -
tük ben.

A ta lál ko zó szent mi sé vel kez -
dõ dött, ame lyet Var ga Lász ló,
az OMCE köz pon ti igaz ga tó ja
mu ta tott be. Be szé dé ben ki -
emel te: “Ének lé sünk is apos tol -
ko dás, evan ge lizá ció.” Az ösz -
 sze vont kó rus is mert mo tet tá -
kat és Ko dály Zol tán Ma gyar
mi sé jét éne kel te. Beer Mik lós
vá ci püs pök üze ne tet kül dött a

ta lál ko zó ra, amely ben ezt ír ja:
“Le gye tek hû sé ge sek min den
kö rül mé nyek kö zött”.

A ta lál ko zón résztvett 
kó ru sok: Nagy boldo gasszony
Temp lom Ének ka ra, Csong rád;
Sze ge di Szé kes egy ház Ének ka -
ra; Szent An na Temp lom

Szkólá ja, Szen tes; Szent Ce cí lia
Ének kar, Bat tonya; Szent Ce cí -
lia Ének kar, Ma kó; Szent Ce cí -
lia Ének kar, Új sze ged; Szent
Ce cí lia Nõi kar, Szar vas; Szent
Ist ván Ének kar, Hód me zõ vá -
sár hely; Szent Már ton Ének kar,
Kun szent már ton; Újszege di
Szkóla.
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Papszentelés
a Dómban

Szíveket Isten felé emelni

2008. jú ni us 14-én, szom ba ton a
10 óra kor kez dõ dõ ünnepi szent mi -
se ke re té ben Ft. Kiss-Rigó Lász ló
püs pök atya két di a kó nust szen tel
pap pá. Egyi kõ jük Cib ian Mik lós
atya, aki feb ru ár óta egy ház köz sé ge -
ink ben vesz részt lel ki pász to ri gya -
kor la ton.  Mik lós atya el sõ szent mi -
sé jét jú ni us 15-én, va sár nap 10 óra -
kor itt Szen te sen fog ja be mu tat ni. 
Imád koz zunk ér te és di a kó nus tár -

sá ért, hogy hû sé ge sen és bol do gan
vé gez hes sék szol gá la tu kat Is ten nép -
ének szol gá la tá ban.

Áp ri lis 6-án a Szent An na
temp lom va sár na pi mi sé jé ben
meg hí vá sunk ra a Szaty mazi If -
jú sá gi Ének kar szol gált ze né -
vel.

A vi dám tár sa ság az idén im -
már 17. éve lé te zik. Min den
pén tek es te ta lál koz nak, az
ének pró bá kon túl sze mé lyes
kap cso la ta i kat is ápol ják egy -
más sal. Kö zös sé gük ben több
kor osz tály is kép vi sel te ti ma -
gát, hoz zánk el jött nagy ma ma

és uno ka is. A kér dés re, hogy
mi lyen gyak ran lép nek fel, ne -
vet ve vá la szol tak: “Mi nem fel -
lé pünk. Szol gá lunk.” Szaty ma -
zon min den va sár nap a szent -
mi sé ben õk lát ják el a ze nei
szol gá la tot, va la mint idõn ként
kö ze li, rit káb ban tá vo lab bi te le -
pü lé se ken is. Ez út tal ná lunk
jár tak. 

Kö szön jük ne kik, hogy se gí -
tet tek Is ten fe lé emel ni szí vün -
ket.

Közhasznúsági jelentés
A SZENTESI SZENT ANNA TEMPLOM

ORGONÁJÁÉRT  ALAPÍTVÁNY
2007. évi tevékenységérõl.

Az alapítvány a 2007. esztendõben is az orgo-
na felújításához szükséges tõke gyarapításán
tevékenykedett, ennek érdekében hang-
versenyeket rendezett.
Kiemelkedõ rendezvény volt a Berkes János
operaénekes és barátainak jótékony célú
hangversenye, amelyen ez évben 90.000.- Ft
önkéntes adomány gyûlt össze.
Az alapítvány a megítélt személyi jövedele-
madó 1 %-ból, 140.609.- forintot kapott.
Hasonlóan nagyobb összegû támogatást kap-
tunk Vági László apát úr kapcsolataiból a
Heidelberg Egyházközség kórusától, akik a

szentesi orgona támogatására gyûjtöttek
165.000.- forintot.
Az alapítvány javára ebben az évben három
egyéni befizetés történt (3,000.-
5,000.-, 10,000.- Ft.)
Amint a bevételekbõl látszik, jelentõs
adományhoz jutott az alapítvány egy-
házközségen kívüli adakozóktól.
A 2007. év bevétele: 441.768.- Ft.
Kiadás: 53.950.- Ft (a kiadásban nagyobb tétel
az orgona javíttatása).
Az Alapítvány jelenlegi pénzkészlete:
1.126.933.- Ft
A Kuratóriumnak nagyobb propagandát kell
kifejteni, hogy legalább a személyi jövedele-
madó 1 %-ának felajánlásából nagyobb rész
jusson  az alapítványnak.

KURATÓRIUM



A Vi gí lia 2008. 4. szá má nak ki -
emelt té má ja a Zsol tá rok köny ve,
mely rõl ne ves fõ is ko lai ta ná rok, hit -
tu dós ok elem zé se it ol vas hat juk.
So ká ig nem tud tam mit kez de ni a

zsol tá rok kal, nem ér tet tem, hogy
mi ért ol vas suk min den szent mi sén
eze ket a több ezer éves imád sá go kat.
S egy szer hir te len, vé let le nül (?) rá -
jöt tem az “ízé re”. Ta lán ak kor tu da -
to sult ben nem, ami kor meg ér tet -
tem, hogy pár ezer év vel ez elõtt élt,
ugyan olyan gyar ló em be rek ír ták,
mint mi. Ne kem leg in kább a nép -
köl té sze ti al ko tá sok hoz áll kö zel,
mert ezek ben min den fe les le ges ség
le fosz lik, és kris tály tisz tán je le nik
meg a mon da ni va ló. 
Lu ther Már ton ír ta 1545-ben:
“... aki ko moly ság gal tö rõ dik a

Zsol tá rok köny vé vel, a Mi atyánk -
kal, ha ma ro san sza bad ság le ve let
ad hat a töb bi áj ta tos imád ság nak,
mond ván: Ah, nem az az íz, erõ,
hév és tûz, amely a zsol tá rok ban ég,
túl hi deg, túl ke mé nyek ezek az én
szá jam nak...”
Le het, hogy egy- e gy só haj ból, ki -

ál tás ból ala kul tak, csi szo lód tak a
zsoltárok,  van ben nük se gély ké rés,

há bor gás, per le ke dés, gyû lö let,
szen ve dély, te hát a gyar ló em be ri
éle tet tük rö zi vis  sza.  Ta lán leg ké -
sõb ben az Is ten nel per le ke dõ zsol tá -
ro kat ér tet tem meg. Az em be rnek
szo rult hely ze té ben min dig ön ma -
gá val kell egye nes be jön nie, mert az
is ten nem vál to zik (Dio no se muda
– Avi lai Szent Te réz). “Uram, bé -
kíts ki ma gam mal és ma gad dal” -
Ady. Így vol ta képp az Is ten re irá -
nyu ló vá das ko dás sa ját ma gunk kal
va ló ví vó dást je lent.
Az el sõ ke resz tény szá za dok ban a

zsol tá ro zás fon tos ös  sze tar tó erõ is
volt. Si va tag ba vo nult re me ték kö -
zül so kan min den éj sza ka vé gig -
mond ták az ös  szes zsol tárt. Az el sõ
szer ze te si sza bály za tok ban az Új -
szö vet ség is me re tén kí vül a Zsol tá -
ros könyv kí vül rõl va ló meg ta nu lá sa
is sze re pelt.
Ori genész (200 kö rül) a Zsol tá -

ros köny vet egy sok szép szo bá val
ren del ke zõ ház hoz ha son lít ja,
amely nek kul csai ös  sze vis  sza van -
nak a szo bák ban el he lyez ve. Aki te -
hát újabb szo bá ba akar be men ni,
egy- e gy má sik mû ben (zsol tár ban)

meg kell ta lál nia a meg fe le lõ szo bá -
hoz il lõ kul csot. 
A zsol tár ma gya rá zók, köz tük

Szent Ágos ton is rá mu tat ar ra,
hogy a zsol tá rok Krisz tus ra vo nat -
koz nak, va ló di mély sé gük ben Krisz -
tus ban tel je sed nek be. Az imád ko zó
em ber ugyan az ma is, mint teg nap,
két sé gek, gon dok ugyan úgy gyöt -
rik. Ré gen is, ma is csak Is ten hez
for dul ha tunk, meg nyug vást csak
ott ta lál ha tunk: a mély ség bõl ki ál -
tok az Úr hoz...
Zsol tá ro zás a ka to li kus és a pro -

tes táns kö zös sé gek nél egy aránt fon -
tos imád ko zás, te hát öku me ni kus
ös  sze kö tõ ka pocs. Most a Bib lia évé -
ben ki emelt sze re pet kap hat na a
Zsoltoroskönyv, kü lön elõ adást is
meg ér ne. Vál lal ha tó fo ga da lom,
hogy min den nap egy- e gy zsol tárt,
vagy zsol tár rész le tet át ol vas va
kezd jük el a na pot - ta lán a vi lág is
egy ki csit job bá vál na.
“Ha az Úr ve lem van, ki el le nem,
Em ber mit árt hat én ne kem.” - sa -

ját zsol tá ros élet igém mel kí vá nok
min den ki nek üdí tõ zsol tá ro zást. 

Dr. Hor váth Györ gy
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Vigíliában olvastuk

Templomaink búcsú ünnepe:

A JÉZUS SZÍVE TEMPLOM búcsúja

2008. június 1-jén, 18 órakor kezdõdik.
(Ezen a vasárnapon városunkban

csak két szentmise lesz.)

A SZENT ANNA TEMPLOM búcsú ünnepe

július 27-én, vasárnap 10 órakor lesz.
Az ünnepi szentmisét Ft. Gyulay Endre

püspök atya tartja.
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A kul túr po li ti ka “ered mé nyes
mû kö dé se” mi att a köny vek ára
rend kí vül ma gas. Hi á ba a gaz -
dag kí ná lat és a tar tal mas mon -
da ni va ló, ha egek ben az ár. Hol
van nak az ol csó so ro za tok, me -
lyek a Hor thy-rend szer ben, de
még a szo ci a liz mus ban is meg -
vol tak?! Így so kan csak né ze ge -
tik a köny ve ket, vagy azt sem.
Is me rõ sök, ba rá tok kö ré ben kö -
zös ös  sze fo gás sal le het ne egy-
egy könyv höz hoz zá jut ni, hisz
sok új ki ad vány a könyv tá rak -
ból sem sze rez he tõ be, mert
azok nak sincs pén zük, il let ve
egy ré szü ket már be is zár ták,
vagy zár ják.

Nem tu dom ki hagy ni, mert
egyik ked venc íróm (Polcz
Alaine) is sze re pel a Manréza
so ro zat újabb da rab já ban, az
Élet-hit-lélek-ben, így most er re
hí vom fel a fi gyel met (ára kö zel
3.000 Ft). Polcz Alaine mel lett
Beer Mik lós püs pök és Saj gó
Sza bolcs je zsu i ta atya gon do la -
tait ol vas hat juk. A könyv té má -
ja min den kit érint, ki ke rül he tet -
len: a kez det és a vég, a test és a
lé lek út jai, s köz ben ta lál ko zá -
sok Is ten nel.      

Ahogy nõ a sza bad sá gunk –
vagy csak gon dol juk, hogy nõ –
úgy egy re na gyobb a ve szé lye
an nak, hogy vis  sza élünk ve le.
Saj nos nem min dig hat az a
szók ra té szi ki je len tés, hogy elég
a jót tud tul ad ni, és ak kor min -
den ki azt fog ja cse le ked ni. E fo -
lya mat ban nem kell szik la, elég
egy por szem, és már is meg -
akadt.

Nagy és iz gal mas él mé nyek -
ben a két szél sõ pó lus (az élet és
a ha lál) va la hol ta lál koz nak. A
lét és a nem lét kö zött va gyunk
itt a föl dön, kér dés, jól hasz nál -
juk-e ki az idõt? Élünk-e a ka -
pott le he tõ sé gek kel (ta len tu -
mok kal), sza bad sá gunk kal?

A beszélgetõkönyv be pil lan -
tást en ged a thanatológiába (el -
mú lás tu do má nya) a nem zet kö -
zi hí rû tu dó sá nak, Polcz Alaine-
nek a se gít sé gé vel. Hiszünk,
nem hi szünk, így-úgy élünk, de
a ha lált min den ki nek meg kell
él ni. Polcz Alaine ren ge teg hal -
dok ló val ta lál ko zott, mint a
Hospice moz ga lom egyik él har -
co sa, sok em ber a ke ze kö zött
halt meg. Õ mond ja: “amit tisz -

tí tó tûz nek ne ve zünk, az egy bi -
zo nyos vá gya ko zás. A lé lek
ugyan is úgy szen ved, hogy lát -
ja a fényt és a sze re tet, de nem
tud a kö ze lé be jut ni, mert - és ez
a lé nyeg - sa ját ma gát le blok -
kol ta. Az ir ga lom út ja az utol só
pil la na tig nyit va áll, bár ki bár -
mit is kö ve tett el. Az az iga zi
po kol, ami kor ret te ne te sen vá -
gyom az igaz ság ra és fény re, de
nem ju tok hoz zá. Halálközeli
él mény pél dá ul, hogy le pe reg
az éle tünk elõt tünk úgy, hogy
érez zük, amit mi okoz tunk má -
sok nak. Mi lyen le he tett ez Hit -
ler nek vagy Sztá lin nak? – ez
már a po kol fe ne ke.”

“Az em ber két fé le kép pen
men te sül het egyé ni sé gé tõl:
vagy alá ja sül  lyed, vagy fö lé je
emel ke dik”, ír ja Weöres Sán dor
a ha lál ról. A könyv még is az
élet rõl szól, mely ben a lé lek ál -
la po tát ren dez get jük. “Nem
gon do lat a lé lek, ha nem õ gon -
dol ja a gon do la tot, nem szem lé -
let a lé lek, ha nem õ szem lél”
(Prohászka Ot to kár). 

Dr. Hor váth György

Könyvismertetés

A test és a lélek útjai

Segítõket keresünk!
A Szent Anna Plébánián várjuk azoknak az

egyházközségi tagoknak a jelentkezését,
akik szívesen közremûködnénekrendszeresen

a Mécses újság szerkesztésében.
Az alábbi feladatokra keresünk munkatársakat:

– anyaggyûjtés (szöveg és képi anyag)
– cikkek írása (pl. riportok, egyházközségi rendezvények

ismertetése, stb)
– kéziratok begépelése

Az érdeklõdõk Serfõzõ Levente atyánál,
vagy a plébánián jelentkezhetnek.
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Népi jeles napjaink
Szent Györ gy nap ja (áp ri lis

24.) ha zánk ban igen je len tõs
ün nep volt. Olyan sze re pet töl -
tött be a ma gyar nép hit ben,
mint má jus 1. nyu ga ti szom szé -
da ink nál.

Ez volt a ta va szi go nosz já ró
nap, ami kor a bo szor ká nyok
sza ba don ga ráz dál kod hat tak.
Ilyen kor tüs kés ága kat, nyír fa -
ves  szõ ket tûz tek a ke rí tés re, aj -
tók ra, hogy a go noszt tá vol
tart sák. A ré gi bo szor kány pe -
rek ben, pél dá ul a sze ge di ek ben
is, ál lan dó an fel tû nik Szent
Györ gy nap ja, mint olyan idõ -
pont, ami kor a bo szor ká nyok -
nak kü lö nö sen nagy a ha tal -
muk. Aki ilyen kor a ke reszt út ra
ment, meg lát hat ta a bo -
szor ká nyo kat, akik a nap
haj na lán a nép hit sze rint
har ma tot szed nek.

Györ gy nap ja volt az ál la -
tok el sõ ki haj tá sá nak leg -
fon to sabb idõ pont ja. Ilyen -
kor má gi kus prak ti kák kal
igye kez tek vé de ni a legelõ -
re tar tó jó szá go kat. Volt,
ahol az is tál ló kü szöb mel lé
be lül rõl lán cot, kí vül rõl to -
jást tet tek, ezen kel lett a jó -
szág nak át lép ni, hogy
olyan erõ sek le gye nek,
mint a lánc, és olyan göm -
bö lyû ek, mint a to jás.

Má jus leg na gyobb ün ne -
pe, mely a nép ha gyo mány -
ban, és a val lá si élet ben is
fon tos sze re pet töl tött be,
pün kösd ün ne pe. Az ün -
nep el ne ve zé se a gö rög pen -
tekosztész, az az “öt ve ne dik”
szó ból szár ma zik, ugyan is ez
az ün nep a hús vét utá ni 50. na -
pon kez dõ dik. En nek meg fe le -
lõ en ez is, a hús vét hoz kap cso -
lód va vál to zó idõ pon tú ün nep. 

A ma gyar pün kös di szo ká sok

el sõ sor ban a ke resz tény ün nep -
hez kap cso lód nak, de a szo kás
egyes ele mei (mint pél dá ul a
pün kös di ki rály né vá lasz tás,
vagy a zöld ága zás) ré geb bi, po -
gány idõk re nyúl nak vis  sza.
Sok más ke resz tény ün nep hez
ha son ló an itt is a már meg lé võ,
po gány hi e del mek re épült rá a
ke resz tény tar ta lom, s ol vadt
ös  sze egy kö zös ün nep pé. 

Az ün nep hez kap cso ló dó
szo ká sok

A leg jel leg ze te sebb pün kösd -
höz kap cso ló dó szo ká sok: az
ügyes ség pró bák kal egy be kö -
tött pün kös di ki rály vá lasz tás, a
ter més jós lás sal egy be kö tött ta -

vasz kö szön tés, a pün kös di ki -
rály né já rás, amely ben a kis -
lány ok vesz nek részt, és a
faluköszön tés=pünkös dölés,
amely ben kis lány ok és kis fi úk
is köz re mû köd tek. Mi vel pün -
kösd tõl megint le he tett la ko -
dal ma kat ren dez ni, és a ta vasz -

hoz és má jus hoz egyéb ként is
szo ro san kap cso ló dott a sze re -
lem, ezért ezek re a na pok ra jel -
lem zõ ek vol tak a kü lön bö zõ
pár vá lasz tó és ud var ló szo ká -
sok. Az or szág szer te is mert tra -
dí ci ók mel lett vol tak szû kebb
te rü le te ken is mert szo ká sok is,
mint pél dá ul a török basázás, a
borza kirá ly, vagy a rab já rás.
Egyes vi dé ke ken a ta vasz hoz, s
ál ta lá ban má jus el se jé hez kap -
cso ló dó má jus fa ál lí tás is meg -
ta lál ha tó volt csak úgy, mint a
zöldághordás.

Ud var lás sal kap cso la tos szo -
ká sok is kap cso lód nak pün -
kösd ün ne pé hez. Egyes he lye -
ken pél dá ul a le gé nyek nek be

kel lett csem pész ni a ki vá -
lasz tott lány ab la ká ba egy
pün kös di ró zsát. A lá -
nyok nak vi szont ko szo rút
kel lett fon ni, s át ad ni a le -
gé nyek nek. Ilyen kor szo -
kás volt a mátkálás is. A
le gény an nak a lány nak
kül dött egy tá lat ka lác  csal
és bor ral, aki tet szett ne ki.
Ha a lány vi szo noz ta az
ér zel me ket, ak kor õ is ha -
son ló an te le ra kott tá lat
kül dött vis  sza.  

Má jus fa ál lí tás,
zöldághordás 

Egyes te rü le te ken ilyen -
kor ál lí tot ták a má jus fát.
Azo kon a te rü le te ken pe -
dig, ahol má jus 1-jén ál lí -
tot ták, ott ál ta lá ban eze -

ken a na po kon dön töt ték ki. (A
má jus fát ban dák ba ve rõd ve ál -
lí tot ták a le gé nyek a lá nyok nak.
Ma gas, su dár fák vol tak er re al -
kal ma sak, me lye ket ál ta lá ban
sza la gok kal, étel lel-ital lal is dí -
szí tet tek. 

Folytatás a 18. oldalon

Pünkösdi királyválasztás versenye
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Folytatás a 17. oldalról
Ál ta lá ban az ud var ló le gény

ve ze té sé vel ál lí tot ták a fát, de
egyes te rü le te ken a le gé nyek a
ro kon lá nyok nak is ál lí tot tak
fát.) Ál ta lá ban a kö zös sé gek nek
is volt egy kö zös fá ja, ami nek a
ki dön té sét ün ne pély és tánc -
mu lat ság kí sér te.

Más he lye ken há zak ra, ke rí té -
sek re tûz tek ki zöld gal  lya kat,
ága kat. Ez zel bi zo nyos te le pü -
lé se ken a lá nyos há za kat je lez -
ték, más hol vi szont azt mond -
ták, hogy az ün nep tisz te le té re
tet ték ki.

Ez zel a szo kás sal két apos tol,
Fü löp és Ja kab vér ta nú ság ára
em lé kez nek. A má ju si zöld ágat
a szé ke lyek jak abfá nak, jak -
abág nak is hív ják.

Má jus fa ál lí tás ha zánk egész
te rü le tén is mert. A Du nán tú lon
ma is di va tos. Le gé nyek ál lí tot -
ták, ál lít ják az el adó sor ban le võ
lá nyok ud va rán az éj sza ka fo -
lya mán. Sok szor e fá val ad ta a
le gény tud tul a fa lu nak, hogy
me lyik lány nak ud va rol.

Pün kösd a rég múlt ban gyö -
ke re zõ, má gi kus cél za tú, nászt,
ter mé keny sé get, ta vaszt kö -
szön tõ ün nep. A mai ün ne pek
ter mé keny ség biz to sí tó rí tu sai a
pün kös di éne kek, ver sek szö -
ve gé ben ér he tõk tet ten. Pél dá -
ul: “Ek ko ra le gyen a kend tek
ken de re.”

Pün kös di ki rály vá lasz tás 
Er rõl a szo kás ról kö zép kor

óta van nak ada ta ink. A 17. szá -
zad vé gén és a 18.század ele jén
a hu szár ez re dek ben pél dá ul
már pün kös di ki rályt vá lasz tot -
tak. A köz mon dás is is mert:
“Rö vid, mint a pün kös di ki -
rály ság.” Az ez zel já ró ha ta lom
ugyan is csak egy évig tar tott. A
pün kös di ki rá lyi cí met az ek kor
ren de zett ügyes sé gi ver se nyek
(ez leg gyak rab ban lo vas pró ba -
té tel volt) nyer te se ér de mel te
ki. Így sze rez he tõ ki vált sá gok
vol tak: a pün kös di ki rály egy
évig min den la ko da lom ba, mu -
lat ság ra, ün nep ség re hi va ta los
volt, min den kocs má ban in -
gyen iha tott, mert, amit el fo -
gyasz tott azt a köz ség fi zet te ki
ké sõbb. Ál ta lá ban õ lett a le gé -
nyek ve ze tõ je is az adott év ben.
(Sok he lyütt egyéb ként ilyen kor
avat ták a le gé nye ket is. Le ön -
töt ték õket bor ral, vagy el ver -
ték a fe ne kü ket. Ez után a
“szer tar tás” után szá mí tot ta
õket a fa lu le gény nek, va gyis
jár hat tak a kocs má ba, ud va rol -
hat tak.)

Pün kös di ki rály né já rás
A Du nán tú lon jel lem zõ szo -

kás. Ál ta lá ban 4 na gyobb lány
kör be visz a fa lu ban egy ötö di -
ket. Õ a leg ki sebb, a leg szebb.
Éne kel nek, és jó kí ván sá go kat
mon da nak. Az ere de ti leg ter -

mé keny ség va rázs lás sal ös  sze -
kö tött szo kás ké sõbb ado mány -
gyûj tés sel pá ro sult. A kis lány ok
csa pa ta, amely ké sõbb több lett,
mint 5 fõ, meg állt az ud va ro -
kon, a leg ki sebb, a pün kös di ki -
rály né fe je fö lött ken dõt fe szí -
tet tek ki, vagy le ta kar ták õt fá -
tyol lal. Éne kel tek, köz ben kör -
be jár ták a ki rály nét, a vé gén pe -
dig fel emel ték, s ter mé keny ség -
va rázs ló mon dó ká kat mond -
tak. Az éne kek és a mon dó kák
vé gén aján dé kot kap tak. 

Pün kös dö lés 
Ez a szo kás ha son ló a pün -

kös di ki rály né já rás hoz, de ez
el sõ sor ban ado mány gyûj tés re
szol gált. Az Al föld ön és Észak-
Ma gyar or szá gon volt jel lem zõ,
s nem csak lá nyok vol tak a sze -
rep lõi. Volt, ahol ki rály és ki -
rály né pá rost je le ní tet tek meg,
de volt, ahol la ko dal mi me ne tet
meny as  szon  nyal és võ le gény -
 nyel. A gye re kek, vagy fi a ta lok
csa pa ta vé gig jár ta a fa lut, s éne -
kel ve, tán col va ado mányt gyûj -
tött. Jel leg ze tes pün kös di éne -
kek vol tak: “Meg hoz ta az is ten
pi ros pün kösd nap ját, mi is
meg hor doz zuk ki rály né asz -
 szony kát.”; vagy “Mi van ma,
mi van ma pi ros pün kösd nap -
ja.”; vagy “A Pün kösd nek je les
napján…”

Pünkösdi szokásaink


