
Hálás szívvel gondolunk a Jóistenre, hogy templomunk búcsú
ünnepét adta nekünk. Ünnepnapot tartunk. A Magyar Értelmező Szó-
tár erre a szóra "ünnep" a következőket írja: nagyobb közösségben
jelenetős esemény. A nagyobb közösség mi vagyunk a kistarcsai Egy-
házközség, az itt élő keresztény közösség, a templomhoz tartozók
csoportja. A jelentős esemény, pedig a templomunk ünnepe. A temp-
lom névadóját, a Rózsafüzér Királynéját ünnepeljük.

Ünnepelni lehet külsőleg - látványosan és bensőleg - lelkület-
ben. Mind a kettőre szükség van, mert az ember-testből és lélekből áll.
Ünnepelünk külsőleg - látványosan. Itt elsősorban a körmenetre gon-
dolok, hitünk külső megvallására. Gondolok a családok összejövetelé-
re, a vendégéskedésre. Ez is kell, ez is lehet összetartó erő. Ünnepe-
lünk bensőleg - lelkünkben. Fontos! A kü~sőségek ne nyomják el a
lélek igényét, az imádságot, énéket, a szentmisén való jelenlétet, a
szentgyónást és a szentáldozást. Tudjak feh~melkedni a külsőségek
fölé, és lélekben megerősödni ezen az üQnepnapon.

Ünnepelünk. Ünnepeljük a templomépítőket. A "Váci Egyházmegye történeti névtára" Clmu
könyvben Kistarcsa szó alatt ez is olvasható: "Peitler Antal Yácipüspök I880-ban 10.600 forint költséggel
új templomot építtetett az Olvasós Boldogasszony tiszteletére. A templom elsődleges építtetője a váci
püspök, hiszen a környékben lévő birtokának jövedelmét a kistarcsai község gyűjtötte be, és ebből épült a
templom. A másodiagos építtető, pedig az őslakosság, hiszen fizikailag a tehertétel az ő vállukon volt.

Tegyük fel a kérdést: Könnyű vo:t-e akkor templomot építeni? A választ így kell megfogalmaznom:
templomot építeni mindig nehéz volt, jelenben is nehéz és a jövőben is nehéz lesz. Természetesen azt is
észre kell vennünk, hogy egy vallásos társadalomban - ami I880-ban is volt - lényegesen kevésbé nehéz
templomot építeni. 128évvel ezelőtt a vallásos társadalom értékelte az egyházi intézményeket, a templo-
mokat is. A templömépítők nyitott ajtókat találtak, a vallásos társadalom segítette őket.

Elődeinkről, őseinkről jót tudunk mondani, hiszen ők akartak templomot építeni. Nekik nem volt
elég, hogy van házuk, otthonuk. Ök Istennek is akartak hajlékot építeni . .Ezt a lelkületet örökölték szüle-
iktől, nagyszüleiktől. Tehát élő vágy volt bennünk, hogy Istennek hajlékot építsenek. Építettek, azért,
hogy ide jöjjenek a szentmise áldozatot bemutatni. Azért, hogy vásárnap megálljanak a munkába és di-
csérjék Istent a szent falak között. Azért, hogy el tudják énekelni "Porba hullok Uram oltárod előtt."
Azért, hogy a "templom csendes mélyén" elsírják örömüket, bánatukat. Azért, hogy zenghessék ezt az
éneket is: "Egybegyűltünk ó nagy Isten." Mindent összegezve azért épült ez a templom, hogy az akkor
élőknek, a jelenben élőknek, és a jövőben élőknek erőforrása, bástyája legyen.

.Búcsúnapján ünnepet tartunk. Ünnepeljük azokat, akik előttünk járták a hit életútját. Hogy meny-
nyire volt könnyű vagy nehéz akkor a hit életútját járni, nem tudhat juk. Az a gondolatom, hogy senkinek
és semminek a kedvéért nem hagyták el a hitüket. Biztos, hogy ők is küszködtek, hibáztak, botladoztak,
örültek, szomorkodtak, de hitüket megőriiték. És ez mindennél többet ért. Ha valaki hitét megőrzi, más-
ként járja az életútját. Ha semmi mást nem viszünk magunkkal búcsú ünnepünkről, mint azt, hogy őseink
megőrizték hitüket, Isten szeretetüket, akkor a legnagyobbat visszük magunkkal. Vigyük, és őrizzükl

Búcsú napján ünnepet tartunk, a templomban, a nagy családi közösségünkben, és az otthonunk-
ban, a kis családi közösségünkben is. Ünnepelünk külsőleg, a körmenetben, és bensőleg, a lelkünkben. Az
ünnep szépségében gondolunk az itt élő ősökre, akik a hit életútját járták, a jól kitaposott életutat. Mi is
ezen -az úton akarunk járni. '
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A hely, ahova lsten .Téged meghív, ahol Veled beszél, klJzelebb van Hozzád, mint gondolnád. Ó benned van."
/Michael Qulost!

.'1.

A missziós tevékenység

Már XII. Pius pápa a Fidei donum enciklikájában a helyi egyházak missziós együttműködésére buzdított.
Az idei yilágnap is arra szólítja a helyi egyházakat, hogy együttesen tudatosítsák a missziós tevékenység
megújításának sürgető szükségességét. A Szentatya hangot ad annak, hogy növekszik a missziós együtt-
működés, továbbá, hogya missziós világnap révén minden keresztény közösség és megkeresztelt ember
egyre inkább tudatára ébred annak, hogy Krisztus missziós parancsa mindenkinek szól. "Menjetek tehát,
tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére,
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek". Majd hozzátette: "S én ve-
letek vagyok mindennap, a világ végéig". (Mt 28,19-20)

Az elmúlt évtizedekben az egyház nagy erőfeszítésekkel terjesztette az evangéliumot,de még min-
dig sok a tennivaló annak érdekében, hogy válaszoljunk az Úr szüntelen felszólítására, amelyet minden
megkeresztelthez intéz.

Továbbra is szólítja az Úr a nagy történelmi hagyományokkal rendelkező helyi egyházakat. A szeku-
larizált kultúra terjedése, a család válsága, hivatások csökkenése láttán ne zárkózzanak be. A fiatal egyhá-
zakat is hívja a Jó Pásztor, amelyek közül némelyek bővelkednek papi és szerzetesi hivatásokban.

II. János Pál pápa így ír Redemptoris missio című enciklikájában: "Az egyháztermészeténél fogva
missziós." Megállapítja: "A missziós elkötelezettség az első szolgálat, amellyel az egyház tartozik a mai
emberiségnek, hogy irányítsa és evangelizálja a kulturális, társadalmi és etikai átalakulásokat, hogy felkí-
nálj a Krisztus üdvösségét korunk emberének."
A missziós tevékenység minden részegyház felelőssége az egész világon. Ez minden kontinens valameny-
nyi helyi egyházát annak felismerésére ösztönzi, hogy korunk komoly és sokrétű kihívásaival szemben
milyen sürgetően szükséges, hogy új lendületet adjunk a missziós tevékenységnek. Természetesen meg-
változtak azok a körülmények, amelyek között az emberiség él, és az utóbbi évtizedekben, főleg a II. Va-
tikáni Zsinat óta nagy erőfeszítéseket tesz az egyház az evangélium terjesztéséért. Sokat kell még azonban
munkálkodni ahhoz, hogy válaszoljunk a missziós felhívásra, amelyet az Úr fáradhatatlanul intéz minden
megkeresztelt emberhez. Elsőként továbbra is az ún. ősi hagyományú egyh~akat hívja, amelyek a múlt-
ban az anyagi eszközökön túl valóban sok papot, szerzetest és világi hívő~ küldtek a missziókba, életet
adva ezzel a keresztény közösségek hatékony együttműködésének. Ez az együttműködés bőséges gyü-
mölcsöt hozott a missziós területen lévő fiatal egyházak és azon egyházak, egyházi valóságok számára,
ahonnan a misszionáriusok érkeztek. A nyugati társadalmakba egyre inkább behatoló, elvilágiasodott kul-
túra térnyerése következtében, valamint a család válságát, a hivatások számának csökkenését és a papság
növekvő elöregedését látva eze~t az ősi egyházakat az a veszély fenyegeti, hogy önmagukba zárkóznak,
kisebb reménnyel tekintenek a jövőbe, és missziós igyekezetük alábbhagy. De éppen ez az a pillanat,
amikor bizalommal kell megnyílnunk Isten gondviselése felé, aki soha nem hagyja el népét, és a Szentfé-
lek erejével elvezeti örök üdvözítő tervének beteljesüléséig.
Az a missziós megbízás, amit Krisztus az apostoloknak adott, valóban mindannyiunkat érint. A mis,sziós
világnap legyen megfelelő alkalom arra, hogy ezt jobban tudatosítsuk magunkban, és közösen olyan lelki
és képzési irányvonalakat dolgozzunk ki, melyek elősegítik a részegyházak együttműködését és új misz-
szionáriusok felkészülését az evangélium terjesztésére. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról, hogy az
imádság az első és legfontosabb, amivel hozzájárulhatunk az Egyház missziós tevékenységéhez. "Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés - mondja 'az Úro - Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az -
aratásra." (Lk 10,2)

"A missziós világnap alkalmából imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akik a missziókban tevé-
kenykednek - írja üzenetében a pápa. Bárcsak példájuk mindenütt új hivatásokat ébresztene! A Föld min-
den sarkából szálljon a fohász: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, jöjjön el a te országod! Mária, aki
elkísérte a születő egyház útját, vezesse a mi lépteinket is, és eszközölje ki számunkra a szeretet új pün-
kösdjét!"



Okt ó ber 7. - Róz s a f ü z é r Kir á I Y II Ő j e Ü II II epe
"A Rózsafüzér Királynője vagyok. Továbbra is imádkozzátok min-

den nap a rózsafüzért, ... " E szavakat maga a Szűzanya mondta 91 évvel ez-
előtt Fatimában, október 13-án, amikor az utolsó jelenés alkalmával a látno-
kokhoz szólt. Októberben, amely május után a másik kedves Mária-hónap,
templomainkban minden nap közösen végezzük a rózsafüzért. A Szűzanyát,
mint Rózsafüzér Királynőjét különösen is tiszteljük ebben az időszakban.
Számunkra nagyon kedves ez az ünnep, mert egyben templomunk búcsúün-
nepe IS.

V. Szent Piusz pápa vezette be az ünnepet "Győzedelmes Nagyasszo-
nyunk" tiszteletére 1572. október 7-én, mivel 1571-ben ezen a napon szenve-
dett vereséget a török hajóhad Lepantónál a rózsafüzér-imahadjárateredmé-
nyeként. Az ünnep nevét XIII. Gergely pápa 1573-ban megváltoztatta a "Ró-
zsafüzér Királynője" címére. A loretói litániában is szerepel a Szűzanyának
ez a megszólítása. A történelem folyamán mindig megtapasztaltuk a Szűz-
anya segítségét és a rózsafüzér erejét. Ma már nem katonai csaták megnyeré-
séért imádkozzuk, mint Lepantónál, Bécs vagy Buda ostromakor, hanem

egész életünkhöz, mindennapi harcaink keresztény módon való megvívásához kérjük a Szűzanya oltalmát és
segítségét. Mindennapi imádkozása véd a bűntől. Oltalmazó és megtartó ereje van. Édes lánc, amely jó szoro-
san, mégis gyengéden odakötöz Istenhez és Máriához. Mária által Jézushoz - a rózsafüzérben Mária édes-
anyaként velünk és értünk imádkozik, és terjeszti kéréseinket Isten elé. Máriának egy célja van: Jézus. A ró-
zsafüzér által is Hozzá akar vezetni minket. A rózsafüzér tulajdonképpen Jézusról szól. Mint valami gyönyörű
aranyfoglalatba, úgy foglaljuk az Üdvözlégyekbe Jézus életének titkait: "az Üdvözlégyek ismételgetése a hát-
tér, melyben a titkokat szemléljük: Jézus, akit minden Üdvözlégyben megnevezünk, ugyanaz, mint akit a tit-
kok egymás után szemünk elé állítanak mint Isten Fiát és a Szűzanya fiát." (II. János Pál). A rózsafüzér olyan
kincs, amellyel különlegesen mély és bensőséges kapcso~atot építünk Jézussal és Máriával, amikor a titkokban
az evangéliumi eseményeket szemléljük; "valóban bevezet Krisztus szívének mélységeibe, az öröm és a vilá-
gosság, a fájdalom és a dicsőség mélységébe" (II. János Pál). -

A Szűzanya minden üzenetében, nemcsak Fatimában, de 150 évvel ezelőtt Lourdes-ban is azt kérte,
hogy imádkozzuk mindennap a rózsafüzért. Anyai szeretettel adja nekünk, a mi megmentésünkre. A pápák is
mindig ajánlották, és a szentek nagyon s:L'lrettéka Szűzanyának e kedves imáját. Legutóbb XVI. Benedek pá-
pa szeptemberi, lourdes-i látogatásakor buzdított a rózsafüzér imádkozására, amely szavai szerint "az Evangé-
lium legmélyebb üzenetét" hordozza. Nem szeretjük, ami gépies és egyhangú. Mária sem ezt kéri tőlünk. Arra
tanít, hogy elmélkedve imádkozzuk a rózsafüzért. Szeplőtelen Szívének engesztelésére elsőszombatonként a
szentáldozás mellett a rózsafüzér elmélkedő imádkozását is kéri. Az Anyaszentegyház külön búcsúkat engedé-
lyez a rózsafüzér imádkozásához, a megfelelő feltételekkel. Régi énekünk is a rózsafüzér imádkozására buz-
dít: "Vegye hát mindenki a kezébe, szeretettel zengje örömébe': üdvözlégy Mária, Jézus anyja, szentolvasónk
ékes királynéja."
II. János Pál pápa 2002. október 16-án, pápasága 25. évének kezdetén Rosarium Virginis Mariae (Szűz Mária
rózsafüzére) címmel csodálatos apostoli levelet Írt a szent rózsafüzérről, amelyben 2002. október és 2003. ok-
tóber között meghirdette a Rózsafüzér Évét. Ebben a levélben hirdette meg a világosság titkait, amellyel az
évszázadok óta 15 titokból álló füzért további 5 titokkal 20-ra bővítette. Levelében arra tanít minket, hogy "A
rózsafüzér mondása ugyanis nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával." "Senki sem hasonlítható
Máriához abban, ahogy állandóan szemlélte Krisztus arcát." "Mária iskolájában szemlélj étek Krisztus arcát."
Így fejezi be levelét: "Bárcsak ne maradna felhívásom meghallgatás nélkül! Pápáságom 25. évének kezdetén
ezen apostoli levelemet Szűz Mária bölcs kezére bízom, és lélekben leborulok a Boldog Bartolo Longo, a ró-
zsafüzér apostola által épített szentélyben lévő képe előtt. Szívesen ismétlem a sajátomként azokat a megindító
szavakat, melyekkel Bartolo Longo fejezi be a Rózsafüzér Királynőjéhez szóló híressé vált könyörgését: "ó,
Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal
egyesítesz, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyunk el
soha többé. Te légy erősségünk halálküzdelmünk óráján. Tiéd legyen kialvó életünk utolsó csókja. És ajkunk
utolsó lehelete a te édes neved legyen, ó Pompei Rózsafüzér Királynője, ó drága Anyánk, ó bűnösök Menedé-
ke, szomorúak hatalmas Vigasztalója. Légy áldott mindenütt, ma és mindörökké, a földön és az égben."

. Szilágyi Mária



NOVEMBER 1. - MINDENSZENrrEK ÜNNEPE
"Mily dicső az az ország, amelyben az összes szentek ujjongnak Krisz-

tussal: fehér ruhába öltözve követik a Bárányt, bárhová megy'" (A
Magd,antíf)

Az összes szentröl egy napon történö megemlékezés ötlete már a IV.
században megfogalmazódott. Akkor azonban csak az összes vértanúkat
ünnepelték minden év május 13. napján. Késöbb IV. Gergely 609-ben ezen a
napon szentelte a római Pantheont a Boldogságos Szüz és minden vértanú
tiszteletére. 800-ban Alcuin a mindenszentek ünnepét ezen a napon tartotta,
és egy IX. századi angol naptárban is ezen a napon szerepelt. 837-ben IV.
Gergely terjesztette ki az ünnepet már az összes szentekre és helyezte az
ünnepet november 1-re, mert tavasszal a rengeteg zarándok ellátása Róma-
ban nehézségekbe ütközött. 835-ben Jámbor LaJos császár IV. Gergely en-

gedélyével hivatalosan elismerte az új ünnepet, és attól kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett.

~~ovember1-jén azokat ünnepeljük együtt, akik Krisztus révén már a mennyei örök dicsöségbe eljutottak. Ekkor az egyház ösz-
szes szentjeiről megemlékeznek, mindazokról is, akiknek nincs saját ünnepük az egyházi naptárban. Számunkra is ünnep ez a
nap, mert mindnyájan arra vagyunk teremtve, hogy egykor a mindenszentek közösségében éljünk a mennyben. Elképzelhetjük
az Anyaszentegyház örömét és boldogságát, amikor is sereg szemlét tarthat valamennyi gyermeke felett, akik már elérték őrök
eeljukat és lsten boldog szinelátásának örvendenek.

A magyarországi rendszerváltozás után a katolikus naptárban szereplő ünnepnapok közül elsöként a pünkösdöt tették újra
munkaszüneti nappá Ezt követte 2001-ben mindenszentek narii Mindenszentek estéjét a halottak estéjének (vigiliájának) is
nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, akár egy-két óran át is c, . 'lak a harangok a halottak emlékezetére. A mindenszentek-
hez és a halottak napjához kötődő szokásokat nem esak a hlthu keresztenyek gyakorolják. Szeged kőrnyékén ezen a napon
"Mindenszentek kalácsa", "kolduskalács" néven üres kalaesot ajandekoztak a szegényeknek. Egyes falvakban ezen a napon
tartották meg a biróválasztást, a cselédfogadást és ekkor újitották meg az egész tanácsot.

"Uram. a szentek reménysége és erösségük tornya, Te megadtad az örökséget azoknak, akik nevedet félik: ők sátradban lak-
nak mindörökké." (Antifona) Korbély Gézáné

A kamasztábor helyszíne idén Mát-
rahaJ:án. a Ferenees rend által fenntar-
tott Magyar Aherna Ház (Diáktan~ a)
volt. A tábor fő témáját a minket körbevevő
gyönyörü természetes és mesterségesen
létesített Naphimnusz Park adta.

A Naphimnusz a teremtett világ testvé-
nsegének a himnusza. Az antik világ gon-
dolkodása szerint nég1'őselemből tevődik
ossze a világ: levegő, tűz, víz, föld. Ho-
gyan lesz ebből a négy őselemből Szent
Ferenc lelkében a testvériség himnusza?
Hite es költői tehetsége alapján. Hittel. a
teremtés hitével szemléli a világot. Az
ember a teremtettsége által rokon a terem-
tés többi valóságával. Oe nem egy kö-
zömbös világgal, hanem az embereket
némán szolgáló, emberbarát világgal. Mint
JO testvérek egymást szolgálják. Ez a né-
ma, hűséges és jóságos szolgáló készsé-
gük annyira meghatja Ferencet, hogy
Kényszeritve érzi magát helyettük, és
nevükben hálát adjon Istennek. Ez a hála
tör ki belőle a himnusz magasztos hang-
ján. És ha testvérek, a családfőt és a csa-
lád tagjait meg kell nevezni. A családfő a

Kamasztábor 2008. "AhioIIIégI'. {from. s minden alko/ásod"

Teremtö, a testverek a nap, aki urunk és ebédet kiszállitották, s mi porcióztuk ki.
bátyánk, a hold a nénénk, a levegő, a szel Felejthetetlen élmény volt az éjszakai
az öcsénk, a viz a húgunk, a tűz a másik közös turánk, a rengeteg feladattal tarkitott
bátyánk, a föld az anyás nénénk E nagy, erdei akadályverseny, ahol a későket
jóságos és szolgáló néma család láttán bevárták a többiek, sőt elkészítették he-
megtelik a szive hálával. örömmel és feltör Iyettük a vacsorát. Az esti hálaadás is 'új
belőle a mindezeket alkotó Teremtő előtt a ruhát' öltött, az oltárt körbeállva imádkoz-
boldog felkiáltás: áldott légy Uraml tunk, s Jézus szine előtt vallottuk meg

Assisi Szent Ferenc példáját követve, botiásainkat. József atya idén is megláto-
ezen a héten igyekeztünk az lsten által gatott bennünket, a kertben lévő Magyarok
teremtett világ szépségeire figyelni, min- Nagyasszonya Kápolnában szentmisét
den nap a Naphímnuszban megénekelt celebrált nekünk. Sokat játszottunk. be-
valamelyik elem volt a fötéma, igyekeztünk szélgettünk együtt. spersze túráztunk IS

minél jobban megismerni, és arról is be- Feri bácsi esti mese vetitései zárták napja-
széltünk hogyan óvhatjuk meg a magunk inkat, hogy az éjszakai pihenés után, a
kis környezetében a természetet. A hét zenés ébresztő segitségével új kalandokra
elején megnéztük a Szent Ferenc életéről ébredhessünk fel.
szóló Napfivér, Holdnővér cimű filmet is, Hálás szivvel köszönjük József atyá-
hogy életéről. koráról sok mindent meg- nak, aszülőknek, és egyházközségünk
tudhassunk. minden tagjának, akik nagylelkű adomá-

Természetesen idén sem hiányoztak nyaikkal hozzájárultak táborunk sikeréhez
megszokott programjaink. A reggel mulat- A szülőknek külön köszönjük a bizalmat.
ságos tornával és közös imával indult, hogy egy hétre ránk bízták gyermekeiket.
amit Zsuzsa vezetett. Az étkezések a A kísérők nevében (Gaga Zsuzsa, Csicsiri
táborhely közösségi termében zajlottak, a Ferenc, Csicsiri Flórián) a tábori beszámo-
reggeli és vacsora 'házi gyártású' volt, az lót készítette: Csicsiriné Fogd Kriszta



MAGY AROK NAGYASSZONYA
Október 8.

Röviddell!. János Pál pápa második lengyelországi zarándokúlja előtt az egyik
budapesti buszmegállóban középkorú házaspárral találkoztam, térkép volt a
kezükben, s meglehetősen tanácstalanul tanulmányozták... Kérdésemre,
segíthetek-e valamiben, idegenszerű kiejtéssel beszélt angol nyelven adták elő
tájékozódási nehézségüket. Miután elmagyaráztam nekik a helyes útirányt, a
busz indulásáig maradó néhány percben beszélgetés alakult ki köztünk. Ki-
derült hogy lengyelek és sietnek haza, mert lakóhelyükön, Poznanban akarnak
lenni, mire a pápa odalátogat... Szóba került Czestochowa is, és egyszerre
csak nekem szegezték a kérdést: -- Hol van a magyarok nemzeti kegyhelye?

Zavarban voltam, de végül is kénytelen voltam megmondani, hogy hazánkban
vannak Mária-kegyhelyek minden egyházmegyében, de egy országos jellegü
"sanktuarium narodowe" (nemzeti kegyhely) nincsen. EI lehet gondolkozni
azon, miért van ez így... Bizonyára szerepet játszik benne a török hódoltság
kora, amíkor az egyházi szervezet és közigazgatás éppen az ország központi
részén ment tönkre. Ezt a hiányt ellensúlyozza az a tisztelet, amellyel minden
kor és hely katolikus magyarja hódol Szűz Mária mint Nagyasszonya előtt. Ke-
vesen gondolnak talán arra, hogy az "asszony", s igya "nagyasszony'" szó
nyelvünknek még pogany kori rétegéből való ... A magyar nyelvbe az alán

.,achszin" szó kerülhetett át a 8. század táján, amíkor szorosabb kapcsolatok lehettek az előmagyar törzsek es az alánok
Között. Az ö nyelvükben a jelentése ez volt: úrnő, fejedelemasszony. A Halotti Beszédben még igy olvassuk: "vimagguc szen
achscin mariat". Késöbb elhomályosult ,Jejedelmi" jelentése, s nyilván ezért adhatták hozzá a fokozó "nagy" jelzöt...

Mennyei fejedelemnőnek tisztelhették tehát ,Máriát az első Krisztus hitére tért magyarok, és megerősitette őket e hivö tiszte-
letükben Szent István király, amikor elmerülve a gondban, hogy kire maradjon halála után az ország, a nép s az egyház ve-
zetése, istápolása, Szűz Mária oltalmába ajánlotta önmagát és királyságát. E természetfeletti kapcsolatot Mária és hazánk népe
között a Szent István halálát követő belvillongások sem tudták elhomályositani, és Szent László, a lovagkirály uralkodása idején
(lj virágzásba borult. Tatárral, törőkkel szemben egyaránt Jézus és Mária nevét kiáltva védte életét, hitét és övéit a középkor
magyarja, mikor pedig az 1683. szeptember 12-i, a Bécs melletti Kahlenber9ben lezajlott csatában visszaszoritották a török
szultan seregeit, megkezdődhetett a magyarországi török uralom fölszámolása.

1693-ban 1. Lipót király a török alóli fölszabadul as emlékére, hálája jeléül megismételte az ország Szent István-i fölajánlását a
Nagyasszonynak. Az egyházi élet újjászervezésében ismét nagy szerepet játszott a "mindörökké áldott Nagyasszonyunk".

XIII. Leó pápa 1896-ban, a magyar millennium alkalmával az akkori esztergomi prímásérsek, Vaszary Kolos bíboros kérésére
mint külön ünnepet engedélyezte Magyarország részére Nagyasszonyunk ünnepét. Eleinte október 2. vasárnapján ünnepelték.
X. Szent Pius pápa tette át október 8-ra. A II. Vatikáni zsinat után áthelyezte a Magyar Püspöki Kar szeptember 12-re, de 1984-
től ismét október 8-an űljük.

Mi magyarok elsőként, de nem egyedül tiszteljük Nagyasszonyunknak, azaz nemzeti Patrónánknak a Boldogságos Szűz
Máriát. Hogy csak néhány más országot emlitsünk: Bajorországban 1620-ban, a fehérhegyi csata után kezdték nemzeti
Patrónaként tisztelni Máriát, s 1916-tól ünneplik. Franciaországot XIII. Lajos kírály ajánlotta Máriának 1638- ban, és Nagyboldo-
gasszony napján emlékeznek rá. Ausztriát Ill. Ferqínánd ajánlotta föl Máriának, 1647-ben; ők december 8-án ünneplik. Lengyel-
ország Királynőjévé János Kázmér király nyilvánította a Szűzanyát 1656-ban. 1754-ben a Mexikói Alkirályságot, 1821-ben Mex-
ikóI. 1910-ben egész Latin-Amerikát a Szűzanya oltalma alá helyezték. XIII. Leó adta jóváhagyását ahhoz, hogy a Szűzanyát
Katalonia és Dél-Ázsia Patrónájaként tiszteljék, valamint, hogy az angol püspökök 1893-ban fölajánlják Angliát, melyet attól
íogva Mária hozomány ának tartanak.

Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen, úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,
Imádd Jézust értünk, akit te szültél.
Szép liliomszál, szüzek virágja,

Könyörögj érettünk, istennek anyja,
Ó mely ékes vagy Mária, bünösöknek szószólója.



November 2. - Halottak napja
"Adj nekik örök nyugalmat!"

A római katolikus Egyházban az összes meghalt hívő emléknapja. Mindazokra emlékezik
ilyenkor az Egyház, akik a keresztségben hunytak el, és akikről úgy hiszik, hogya purga-
tóriumban vannak, minthogy bocsánatos bűnökkel a lelkükön haltak meg.
A tisztítóhelyen szenvedő, meghalt hívekről való megemlékezés rendszeresítése Szent
Odilóig megy vissza, aki 998-ban elrendelte, hogy a clunyi kongreggáció minden kolosto-
raiban elmondják a halotti zsolozsmát. Ez a szokás követőkre talált, majd végül az egész
Egyház átvette. A november másodikai dátumot a XIII. század végére gyakorlatilag álta-
lánosan elfog adták. Azért választották ezt a napot, hogy az ünnep a mindenszentek nap-
ját követő napra essék. Miután megünnepelték az Egyház összes olyan tagját, akiről úgy

hiszik, hogy már a mennyben van, az egyház földön élő tagjai a következő napon azok felé a lelkek felé fordulnak,
akikről úgy tartják, hogyapurgatóriumban szenvednek.
E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Megtelnek a sírok őszirózsával, krizantém-
mai, az elmúlás jelképes virágaival. Magyarországon a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a XIX. szá-
zad elejétől terjedt el német katolikus hatásra. A gyertyagyújtáshoz több népi hiedelem is kapcsolódik; az egyik sze-
rint azért is tisztíljuk meg a sírokat, hogy elhunyljaink szívesen maradjanak sírhelyükön, illetve a "kiszabadult lel-
kecskék", a gyertyaláng mellett könnyen visszataláljanak sirhelyükre. Korábban halottak napján, tilos volt mindenféle
munka végzése, ugyanúgy a földmunka vagy a mosás is.
Ehhez a szokáshoz kapcsolódik az az elképzelés is, hogy ha ezen a napon valaki mégis megszegné a munkatilal-
mat, akkor keléses lesz (bőrkiütései lesznek). E nap időjárás-jóslatai sem a szokványosak, ilyenkor ezek az elképze-
lések is a halottakkal kapcsolatosak. Egyes helyeken például azt mondják, ha e napon esik az eső, akkor sok felnőtt
halott lesz a következő évben.

(Járdonyi (Jéza:

,.Miatyánk Istcn. mindeneknek Atyja.
kihez hajlunk. mint fű a Nap felé.
az én szívem kétség nem szoronga~ja.
midőn indulok végórám felé.
A halál nckem nem fckete börtön.

Útra kbzülődés

Nem fázlaló. nem is rút semmiképpen:
Egy ajtó bezárul itt a földön.
S egy ajtó kinyílik ott fenn az égen:
Ez a halál!"

Úgy szeretem ...
Úgy szeretem a fészel<építőket!
Boldog, vidám vagyok, ha nézem őket...
Szeretem a kicsi fecske madarat,
Amikor a csőrében viszi a sarat,
És fészket épít az ereszűnk alatt.
Oe az embert is, nemcsak amadárkát,
Ha lelkével találta meg a párját,
Sa boldogságot szí~repesve várják. ..
Mert higgyétek el, amit mondok néktek,
Hogy a legnagyobb boldogság a fészek.
Egybefonódnak ők és építkeznek,
Kis fészket: otthont, szépet és meleget.
Csupa megértés és csupa szeretet...
S aztán: fiókák jönnek, nagyra nőnek!
Úgy szeretem a fészeképítőket!

Gallai /stvánné

Valaki értem imádkozott.
Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott,
Egyszer csak könnyebb lett a terhem,
Valaki értem imádkozott

Valaki értem imádkozott.
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret,
]ó barátom vagy testvérem.

Én nem tudom, de áldom az
Ki nékem megváltást hozott,
és azt, aki értem csak
egyszer imádkozott.

Reményik Sándor verse



Szent Erzsébet
Születésének helyéről többféle elmélet létezik, Sárospatak a leginkább

elfogadott. Született 1207-ben. Az öt gyermek közül Erzsébet volt a harma-
dik. Budán keresztelték meg, fényes pompával.

A kor szokásának' megfelelően négyéves korában eljegyezték Herman-
nal, az őrgróf fiával, ezután Eisenachba, majd Wartburgba került. 1213-ban
meghalt az édesanyja, ami után hosszú ideig rémálmai voltak. Vőlegénye, a be-
tegeskedő Hermann 1216-ban 19 évesen meghalt, ekkor - némi politikai huza-
vona után - öccse, Lajos, aki Erzsébet legjobb pajtása volt, jegyezte el.

Az esküvőt 1221-ben tartották Eisenachban. Erzsébet a nála 7 évvel
idősebb Lajossal boldog házasságban élt. Három gyermekük született: Her-
mann, Zsófia és Gertrúd.

Erzsébet korán elkezdte a vezeklő életmódot: gyakran böjtölt, ostoroz-
ta magát, vezeklőövet is hordott. Éjjelente gyakran virrasztott. Első gyerme-
k~nek születése után menedékhelyet alapított árva gyerekek részére, szegényeket segített. Második gyer-
meke születése után hálából 28 ágyas kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásban.

1225-ben Lajos vazallusként II. Frigyes oldalán hadba indult, Erzsébet vette át a tartomány kormány-
zását. Az éhínségek, járványok okozta sebeket orvosoini igyekezett, kinyittatta Wartburg éléstára it, a sze-
gényeket élelmezté. A családtagok aggódva nézték Erzsébet "pazarlását", Lajos azonban visszatértekor min-
dent jóváhagyott. .

II. Frigyes megkoronázásakor ígéretet tett UI. Ince pápának keresztes hadjárat indítására. Erzsébet
maga varrta fel a keresztesek jelét férje ruhájára. Ettől kezdve gyászruhát hordott. Lajos 1227. szeptem-
ber ll-én elhunyt. Szeptember 29-én született Gertrúd lányát már nem láthatta.

IX. Gergely pápa levelében atyai szavakkal bá.torította Erzsébetet, és az igen szigorú Konrád mestert
gyóntatójává és hivatalos védelmezőjévé nevezte ki.

Lajos öccsei, igen keményen bántak Erzsébettel, megfosztották a vagyona kezelésének jogától és férje
birtokainak jövedelmétől. A kialakult helyzet miatt, egy októberi napon észrevétlenül elhagyta Wartburgot
újszülött jével, majd másnap két másik gyermekét is elhozatta. Fonással tartotta fenn magát, gyermekeit a
megmaradt ékszereiból neveltette. Eckbe;'t bambergi püspök befogadta Pottenstein várába, és Erzsébetnek
az újraházasodást javasolta. II. Frigyes császár meg is kérte a kezét, ám Erzsébet nem akart újabb házas-
ságot kötni. Rövid idore még viss;atérhetett Wartburgba, ám a család javaslatára Marburgba költözött. As-
sisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, ettől kezdve egyszerű szürke köntösben járt. Bár II. András'
hívta, nem tért vissza Magyarországra gyermekei neveltetése miatt.
Erzsébet 3 nappal elóbb megmondta halálának napját. Sírja mellett számos csodás esemény történt. IX. Ger-
gely pápa avatta szentté 1235-ben.

GYEREKEK A NYÁRI TÁBORRÓL ...

"Eddig minden táborban voltam, nagyon tetszett az összes, de az idei azért volt nagyon jó, mert a tábor két részre volt oszt-
va, így a nagyláborban komolyabb programok voltak. Nagyon tetszettek az esti hálaadó imaórák, melyet minden nap más csa-
pat tartott. A csapatvezetők azt a célt tartották fontosnak, hogy egy nagy közösségé kovácsolja nak bennünket, akik mindenben
segítik egymást. Ez sikerült is, a tábor végén nagyon szomorúan vettünk b(Jcsút egymástól. • D.

•Az idei hittanos tábor Mátraházán volt a nagyoknak, és Sirokon a kicsiknek. Sok program on vettünk részt külön a kicsiktől,
de együtt is. Majd minden nap kimentünk a Tetves rétre focizni, métázni, együtt játszani. Ezen kívül voltak vetélkedők, éjszakaí
túra és számos más program. A táborvezetők mindent elkővettek, hogy a jól érezzük magunkat, és sok élménnyel térjünk haza.
Ez volt számomra a legjobb hittanos tábor. • K.

.Én nagyon jól éreztem magam! Sokat játszottunk, beszélgettünk, mindenki szeretettel volt a másik iránt. A felnőttek jófejek
voltak, mindent velünk együtt csináltak, rendet tartottak közötfün~, de mégsem voltak tJI szigorúak. Nekem az éjszakai túra
végén a közös imádkozás és a csillagles tetszett a legjobban. • B.



Hittanos tábor Sirok
,

Immár ötödik alkalommal került megszervezésre a hittanos
tábor az egyházközség gyermekei részére. Ezen a nyáron két
korcsoportban táboroztattuk a gyerekeket, a kisgyerek cso-
port táborhelye a mátrai erdők övezte, tiszta levegőjű Sirok
volt.

Vasárnap reggel közösen indultunk külön busszal a na-
gyokkal, úti célunk Mátraverebély volt. Itt meg néztük a kegy-
helyet és elsétáltunk a gyógyitó forrásokhoz, majd szabadtéri
misén vettünk részt. Újra buszra szálltunk és elmentünk Mát-
raszentimre Fallós-kútra, ahol a Mária kápolnát és a Béke
királynéja templomot néztük meg. Innen gyalogosan indultunk
tovább a Csörgő-szurdokon keresztül, a Csörgő-patak mel-
lett, sőt többször át is keltünk a patakon. Kellemesen elfárad-
va érkeztűnk a buszokhoz, ahol elbúcsúztunk a nagyoktól és
elindultunk táborhelyünkre Sirokra. Ez a hely több gyereknek
ismerős volt hiszen a legelső hittanos tábor itt töltött el egy
hetet. Azóta a ház megújuit, a földszinti és az emeleti szobák
megmaradtak, viszont a konyha kikerült a régi garázs helyére,
így bent több hely jutott tisztálkodásra. A házhoz építettek
egy nagy közösségi helyiséget ahol étkezni, játszani, énekelni
lehet. A földszinten a két nagy szobában kaptak szállást a
gyerekek a tetőteret a felnőttek vették birtokukba. Az udvar
tágas volt, lehetett labdázni, tollasozni, focizni habár a szom-
széd kutya is szívesen beállt a játékba.

A hagyományokhoz híven most is csapatokra osztottuk a
gyerekeket, a csapatokat pedig különböző színű kendő jelké-
pezte. A csapatoknak kellett a beosztás szerint ellátni a kony-
hai és a takaritási feladatokat.
, Hétfőn hajnalban kissé megijesztett bennünket az eső, de
délelőtt kisütött a nap, így felmentünk a várba, ami a falu felett
magasodik és a tatárjárás után épitette az Aba-család. Gyö-
nyörű volt innen a kilátás a tájra. A gyerekek élvezték a zeg-
zugos folyosókkal, barlangokkal övezett helyet. Megfáradva
érkeztünk a szállásra ahol az ebéd utáni csendes pihenőt
agyagozás követte, illetve átmehettünk a szomszédos iskola
udvarára focizni.

Kedden meglátogattak bennünket a nagyok majd közösen
elmentünk Recskre. Először a struccfarmon figyelhettük meg
ezeket az érdekes állatokat. Elmesélték nekünk hogyan búj-
nak ki a tojásból, sőt meg is nézhettük ezeket az elhagyott
lakhelyeket. Megtudhattuk mennyi törődést, gondoskodást
igényelnek a kícsik. Majd megnézhettük őket közelről is bár
igen óvatosnak kellett lennünk, mert a felnőtt állatok nagyot
csípnek a csőrükkel. Innen elmentünk a Nemzeti-Emlék park-
ba ahol az 50-es években mindenféle indok és bírósági tár-
gyalás nélkül tartottak itt fogva embereket és kényszermun-
kával dolgoztatták őket a kőbányában. Láttuk a barakkok fel-
épített mását amelyben a rabokat szállásolták el és megnéz-
hettük azt a vizes gödröt ahova a megfenyített rabokat zárták.
Ezután Parádfürdőre mentünk ahol az Ilona-völgyön

KA TOLIKUS ÉLET

keresztül rövid túrával jutottunk el a csodaszép vízeséshez. itt
megpihentünk, elfogyasztottuk elemózsiánkat, a gyerekek
gátat építettek a patakban. Innen átmentünk Parádra, ahol
megnéztük egy népi fafaragó mester kiállítását és a kosárfo-
nás rejtelmeit is megtekintettük.

Szerdán látogatott meg bennünket József atya és Lauer
Tamás. Ezen a délelőttön egy érdekes sporttal ismerkedhet-
tünk meg ami a mini golf. A gyerekek lelkesedése bennünk is
felkeltette az érdeklődést és a csoportok pályáról pályára ha-
ladva tizenkilenc akadályon próbálhatták ki ügyességüket. A
délutáni csendes pihenő után közös éneklésre gyűltünk össze
az ebédlőben. Ezen a délután József atya tartott szentmisét a
templomban, amely előtt gyónási lehetőségük is volt a gyere-
keknek. Vacsora után vendégeink elindultak Mátraházára a
nagyokhoz.

Csütörtökön Árvai Ferenc atya segítségével átmentünk a
Búzás-völgyi tóhoz ahol jót számháborúztunk és hatalmas
kagylókat gyűjtöttünk. Innen gyalog átmentünk Szajlára ahol a,
focipályán métáztunk és a helyi fiatalokat barátságos mecs-
csen legyőztük.

Pénteken kisétáltunk a Darnó-völgybe ahol egy lovas tanya
és jurta szálló található. Itt a tulajdonos vezetett végig ben-
nünket a területen. Megnézhettük a jurtákat, felmehettünk a
magaslesre ahonnan a gyógynövényekkel tarkított rétet és a
madarakat csodálhattuk meg. Kísérőnk megmutatta a vad-
disznók által használt dagonyázót ahol a lábnyomokból ítélve
az előző éjjel is jártak vadak. Ezután elfogyasztottuk tizórain-,
kat majd jót számháborúztunk. A délutáni pihenés után min- "
den csoport készült az esti műsorra. Sok vidám és vicces
előadást láttunk, amit a gyerekek önállóan állítottak össze. Az
esti tábortűz után a gyerekek kis csoportokban indultak útnak
a bátorság próbára.

Szombaton a késQ esti program után reggel kicsit tovább
pihentünk és a reggeli készülődés és pakolás után indultunk a
nagyokhoz, ami kissé kőrülményes volt, mert a utat, amely a
legrövidebb lett volna lezárták motoros verseny miatt, így
nagy kerülővel jutottunk el Mátraházára. Kicsit megkésve ér-
keztünk, de teritett asztallal vártak bennünket a nagyok. Ebéd
után vegyes csapatokat alkotva métáztunk a sportpályán. A
közös játék után együtt indultunk hazafelé. .

A sok program mellett nem volt időnk unatkozni. Reggelente
tornával és közös ímával kezdtük a napot. Naponta olvastunk
fel Jézus csodatételei közül, amiről napközben beszélgettünk.
Esténként hálaadással es közös beszélgetéssei tártuk a na-
pot. Örangyalok is jártak nálunk és egy-egy jótéteménnyel
kedveskedtek kiválasztottaiknak.

Hálás szívvel köszönjük József atyának, aszülőknek és az
egyházközség minden tagjának, akik adományaikkal hozzájá-
rultak a tábor létrejöttéhez. Külön köszönjük a szülők bizal-
mát, hogy egy hétre ránk bízták gyermekeiket. .

A kísérők nevében (Szentirmai Borbála, Tar Ágnes, Hliva
Márk) a beszámolót készítette: Vassné Bíró Ildikó


