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...áraszd ránk hét ajándékodat!
Bölcsesség Lelke! Gyújts

bennünk világosságot, hogy az "egy
szükségest" szemünk elõl soha el ne
vétsük, hogy a földi élet ese-
ményeit az örök igaz-
ságok fényében ítél-
jük meg, és a múló ja-
vak használatában
örök szempontok ve-
zessenek bennünket!

Értelem Lelke!
Tárd fel elõttünk a ki-
nyilatkoztatott igazsá-
gok értelmét. Adj az
igazságok megértésén
felül érzéket is Egyhá-
zad szelleme iránt, és
õrizz meg a hitben való eltéve-
lyedéstõl minket!

Jótanács Lelke! Add, hogy
meglássuk mindenben és kövessük
Isten akaratát!

Erõsség Lelke! Adj nekünk
erõt a kísértésben, béketûrést a
szenvedésben, állhatatosságot a bûn

elleni harcban, és lendületes oda-
adást hivatásunk követésében!

Tudomány Lelke! Mélyítsd el
bennünk a meg-
ismerést, hogy
tudjuk, mit miért

kell hinnünk, ké-
pesíts az Úr igaz-

ságainak hirdeté-
sére és megvédel-

mezésére minket!
J á m b o r s á g

Lelke! Alakítsd ki
bennünk Krisztust!
Alakíts minket isteni
finomságoddal, hogy

gyermeki egyszerûség-
gel, összeszedettséggel  és komoly-

sággal, szent örömmel és kedves-
séggel és az Isten fiainak szabadsá-
gával tegyünk bizonyságot az Evan-
géliumról!

Istenfélelem Lelke! Önts
belénk szent tiszteletet az isteni Föl-
ség és az Õ kegyelmei iránt!
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Szent-Gály Kata: 

A kegyelem 
Te soha többé nem leszel nyugodt,
s nem lesz tiéd a nyárspolgári béke,
mert beléd hullott az Isten vetése,
és azt kitépni nem lehet,
vagy nem mered,
mert érezed, hogy éned jobbik része. 

Azt megteheted, hogy soha se kapálod,
hogy letaposod a kihajtó ágat,
hogy nem öntözöd,
– de Harmat is van,
és néha, akaratlan
meglep.

És valahogy elindul benned
egy gondolat, egy szó, egy meglátás, egy semmi –
s amit már kezdtél elfeledni,
vagy letagadni, duzzad, újra él.

A gyökér,
a mag,
beléd szövõdik és szállá fakad,
és vakmerõ kalandra bátorít:
kilépni önmagadból,
az átlagosból
– komolyan venni azt amit hiszel.

Tulajdonképpen
mért nem kezded el?
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„ÚGY SZERETTE…“
(Jn 3, 16-18)

A Szentháromság vasárnapján olva-
sott evangéliumban a titok a maga kü-
lönleges módján van jelen: az Atya és a
Fiú megnevezés mellett a néven nem ne-
vezett szeretet említésében a Szeretet Is-
tene: a Szentlélek. És mert az Atya és a
Fiú a Szentlelken keresztül végzi minden
tettét, azért jó lesz észrevennünk, hogy a
névtelenséget is átveszik tõle. Ezért olyan
rejtett Isten a mi szentháromságos Iste-
nünk.

És mintha mi is át akarnánk venni a
Szentléleknek ezt a néven meg-nem-jel-
legzett magatartását, egyszerû formákba
és formulákba hagyjuk szürkülni szent
hitünknek ezt a nagy titkát. Keresztveté-
seink a legritkábban összeszedettek, pe-
dig éppen a három személy nevét említ-
jük. Rózsafüzéreink
tizedei között
megszokottan
hangzanak fel
a dicsõség
szavai. A
S z e n t h á -
romságban való áldást a szentmise vé-
gén rutinszerûen fogadjuk. Pedig lám,
mennyire teletûzdelik imáinkat a Szent-
háromság titkának említésével!

Igaz, hogy Isten háromsága olyan
nagy titok, hogy azt a legnehezebb föl-
fogni. Mi, egyszerû emberek majdnem
képtelenek vagyunk e nagy valóság jelen-
létének tudatában járni. De azért imád-
kozva kell megpróbálnunk Szent Pállal
beleszédülni e szent titok mélységeibe.

Ehhez jó lesz, ha Dantével együtt tu-
lajdonítjuk az Atyának az "isteni erõt", a
Fiúnak a "fõokosságot" és a Szentlélek-
nek az "õs-szeretetet". És ha most hozzá-
gondoljuk, hogy emberi életünknek, min-

dennapi életünknek is ez a hármas csil-
lagzata van: erõ, igazság, szeretet, de va-
lahogy részeire bontva, akkor megsejt-
hetjük az isteni lét háromságának elraga-
dó valóságát. Az emberi történés ugyan-
is nem más, mint e három hajszolása
nagyban és kicsinyben: az erõ mutatása
(technika, sport, hatalmi törekvések); az
eszmék és igazságok keresése (tudo-

mány, mûvészet) és vé-
gül a szeretetek ví-
vódásai (közössé-
gek, szex stb.). A
baj csak az, hogy

nálunk, embereknél
ezek elkülönülnek: az erõ

legtöbbször nélkülözi az
igazságot és a szeretetet, az

igazság sokszor szeretet és hata-
lom nélkül ragyog, és végül a szere-

tet nem jár az igazság útján és sok-
szor erõtlen.

Istenben mindegyikbõl végtelen óceá-
nok vannak, és amint az óceánok talál-
kozásán szédítõ örvényekben ömlenek
össze kontinensek vizei, úgy Istenben is
egymásbaváltan áradnak végtelen áram-
lással az Erõ, az Igazság és a Szeretet
tengerei. Megértjük Szent Pált, mikor az
isteni Lét túláradó titka fölé hajolt, és
szinte érezve az elõtte megnyíló mélység
szédületét, fejéhez kap és felkiált: "Mek-
kora a mélysége az Isten gazdagságának,
bölcsességének s tudásának! Mily kiku-
tathatatlanok szándékai, mily megfogha-
tatlanok útjai!" (Róm 11, 33) - Az Atya
és Fiú és Szentlélek életébe vagyunk be-
oltva a keresztség szentségében. És ezt a
fényes titkot villantjuk fel a keresztvetés-
ben, a dicsõségekben és az áldásokban.

Belon Gellért
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„Mária, májusi esték
Asszonya, mennyei fény,
Míg örök éjbe sietnék,
Megtérek szívedhez én.
Megtérek, méla eretnek
Tékozló, árva fiú,
Látom, e földi tereknek
Minden szerelme hiú,
Mert csak te vagy a rózsa,
Ki itt örökre virul,
Álmok dávidi tornya,
Mely porba sose hull!
Te vagy a csillag egünkön,
Mely ezer éve borús,
Mária te vagy a pünkösd
Pálmája, dicskoszorús!“

(Juhász Gyula: Angelus)

Szeretem a májusi estéket. Az orgo-
nák illata miatt, a litániák áldott éneke
miatt; Mária miatt. Ezek az öröm foko-
zatai.

Minden hónapban mások az esték…
A január szobába terelõ jégsapkás üze-
neteket hordoz, a február azt mondja,
hogy "várjatok még egy kicsit", március-
ban bújócskát játszik velünk a remény, az
április sokszoknyás szeleburdiság, de a
május már nagylány, ünneplõben járó il-
latos ékesség.

Májusban; „Szirom borzong a fán, le-
hull; fehérlõ illatokkal alkonyul. A hegy-
rõl hûvös éj csorog, lépkednek benne
lombos fasorok. Megbú a fázós kis me-
leg, vadgesztenyék gyertyái fénylenek.“
(Radnóti Miklós: Naptár)

A májusi öröm nemcsak nappali bol-
dogság. A május kicsalogatja az embert
a lakás zártságából, esti sétákra, kert-lo-
csolásokra buzdít. A májust nem nekem
kell megszeretnem, õ szeret engem, s én
csak válaszolok neki.

A május; 
orgonás este

„Az orgona kezdte! Szinte csobbant,
mikor kertben megcsapott:
fûszere gázként gyûlt a roppant
éj tavába, a völgybe, ahogy
nyomta a párás ég; nehéz
volt, mint sûrû zene, mint sûrû méz,
de mint tündér meglepetés
lengett körül, mint álmodott hang
vagy holdfényfátylas csillagok.“

(Szabó Lõrinc: Májusi orgonaszag)

Jó lenne, ha az orgonás esték minket
is megváltoztatnának! Fölvernék ben-
nünk a lelket, s nem hagynának a ma-
gány, az életuntság s kiábrándultság ket-
recében. A május: szorongásokat oldó
hónap, a gyõzelmes élet hirdetõje, üd-
vösséget árasztó virágözön. Gondûzõ
ereje van annak a gyönyörûségnek,
amely a májusi kertek között sétáló em-
bert megajándékozza.

Hányszor éreztem már ezt az ajándé-
kot. Hányszor éreztem a májusi esték
boldogságát már gyerekkoromban is,
amikor egy forintért árultam a kertünk-
bõl szedett orgonacsokrot az újpesti Ál-
lami Áruház bejárata elõtt.

Aztán a litániára mentem, mert a má-
jus számomra:

imádságos este

Májusban „nagyobb a lelkem“, mint
máskor. Litániázó kedvem támad. Sze-
retném elmondani valakinek azt az örö-
möt, amit összegyûjtöttem a kertben, a
hegyek között, a kirándulások idején,
szólni szeretnék a bennem fészkelõdõ
boldogságról. Májusban égig ér szívem-
ben az ének, s bizalom költözik belém,
hogy minden gondom, bajom letehetem

Májusi  es ték
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égi Anyánk ölébe, mert õ elbírja. Nekem
a májusi este:

Máriás este

Zeng a hívek ajkáról a gyönyörû ének:
"Néked ajánljuk Szûzanyánk a legszebb
hónap alkonyát, ezer nép híven zengi
ma: ó üdvözlégy, Mária"…

Énekelnek a hívõk. Nem tudok velük
énekelni, mert látom Máriát. Látom fia-
tal lányként, ahogy igent mond egy égi
üzenetre. Látom szalmán szülõ árvasá-
gát, amikor megtapasztalja, mit jelent
„Isten rokonsága“. Látom Egyiptomba
menekülõ félelmét, Heródes haragja elõl
szökõ bátorságát, és látom József arcát,
aki mindvégig bátorítja õt.

…Májusi este. Mosolyog az oltáron a
gerbera. Arcát az oltáriszentség felé for-
dítja, talán azért született, hogy a májusi
litánia idején szolgálhasson.

Mária figyeli, már-már magához ölel-

né asszonyi öleléssel, aztán mégis Fiának
adja. Mert Mária semmit sem akar birto-
kolni. Ezt a csokor gerberát sem…

Enzsöl Ellák

v v v v v v v v v v v v v v v v
Szent-Gály Kata: 

A kegyelem pi l lanata   
Isten átmegy a világon
akkor is, ha nincs Karácsony. 

Néha megáll - csend a csendben -
hogy sorsára fölszenteljen 

szántóföldet: legyen bátrabb,
mikor a nagy ekék járnak, 

tengervizet: hamar forrjon
benne össze a hajónyom,

kismadarat, hogy a szárnya
készüljön a magasságra,

hogy a kõ, mit összezúztak,
útja legyen taposóknak, -

csendesülj le, hogy megértsed,
mire szentelt az Úr téged.
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Nincs új a nap alatt… Úgy látszik
nemcsak a mostani politikai erõk, hanem
elõdeik is - ha érdekeik úgy kívánták -
gyakran hangoztatták: a vallás magán-
ügy. Egy 48 évvel ezelõtt Argentínában
megjelent könyvben (címe: Az ismeret-
len Mindszenty) a szerzõ gondolatait kö-
vetõen Mindszenty bíboros egyik pécsi
beszédének részleteit olvashatjuk,
amelyben boldogemlékû bíborosunk
megadja a feleletet azoknak, akik ma-
gánügynek próbálják beállítani a vallást.
A sorokat olvasva szinte hihetetlen ha-
sonlóságokat lehet felfedezni a politika
akkori (Rákosi Mátyás és az általa veze-
tett kommunista párt) és mai birtokosai-
nak megnyilatkozásai között.

A közjóra nem törekvõ, csak azt szi-
muláló, és érdekcsoportok által bérbe
vett államnak kényelmetlen, tehát távol-
tartandó, elhallgatandó az Egyház ellen-
õrzõ, figyelmeztetõ szava. Az Egyház
kétezer éves közéleti irányító szerepe és
türelmetlen állami omnipotencia ellenté-
te kultúrharcra vagy a kultúra erõszakos
elnyomására vezet. Régebben az egyhá-
ziak hivatásukból folyóan vagy mandátu-
muk alapján az országgyûlés tagjaiként
részt vettek az állami akarat kialakításá-
ban, a törvények hozásában. Újabban az
egyházaknak a befolyását azok a politi-
kai pártok közvetítik, amelyek közéleti
programjukat az Evangélium tanításához
szabják. E pártoknak feladata kivédeni az
Egyházat érõ támadásokat, a nemzetek és
osztályok közötti békét megóvni, az el-
lentéteket kiküszöbölni, Krisztus élete
példáját és tanításának közéleti következ-
ményeit átvinni az állam életébe.

E pártok célja általában a demokrácia
krisztiana, a kereszténydemokrácia meg-
valósítása.

Viszont a vallást ellenfelei minél szû-
kebb térre szeretnék szorítani, és végül
annyira elsorvasztani, hogy likvidálható
legyen. A frontális támadást megkerülõ, s
már egy évszázados marxi jelszó az,
hogy a "vallás magánügy". Ezen a címen
szeretnék számûzni a közéletbõl, iskolá-
ból. A legtöbb nyugati állam iskoláiból is
e frázissal szorították ki a kötelezõ val-
lásoktatást. E sokat vitatott kérdésre a
legszellemesebb feleletet maga Mind-
szenty hercegprímás adta meg Pécsett
1946. október 20-án hatalmas tömegek
percekig tartó tapsvihara és robajló éljen-
zése közepette a következõkben:

„Az lehet magánügy, hogy felfelé
vagy lefelé fésüljük-e hajunkat, húsevõk
vagy növényevõk vagyunk-e, ez nem
érinti a másik embert, a társadalmat. Ám
már az sem magánügy, hogy kiskertem-
ben 200 palántánál több-e a dohányom,
s az sem, hogy vajon a cefrét kisüstön
finánccal vagy anélkül akarjuk-e kifõz-
ni. Gondolom, hogy a társadalomra az is
jelentõs, hogy van-e Isten, halhatatlan
lélek, a kettõnek van-e kapcsolata? Van-
e felebarát, vagy csak ordasok falkája
vagyunk-e? A vallás körül hipokritaság-
nak nincs helye. A vallás vagy igaz,
vagy nem. Ha nem igaz, akkor nem sza-
bad megtûrni… ki kell irtani, mint a
morfiumot és a hamiskártyát. De ha
igaz, akkor az igazságnak nyilvánossági
jogot kell engedni az élet egész vonalán.
Akik hûvösre akarják tenni, nem akar-
ják, hogy a vallás tetteik tilalomfája, bû-
nös fejeik ítélõbírája legyen… Ahol a
vallás magánügy, ott korrupcióba, bûn-
be, kegyetlenségbe fullad az élet. A tör-
ténelmet eleget forgattam, különösen ér-
dekeltek azok a korok, amelyeknek
homlokzatára azt próbálták felírni: a

A val lás  magánügy?
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Magyarország ,  Magyarország
-  de  mely ik?

vallás magánügy… Jézus Krisztus nem
ismeri a vallást, mint magánügyet.
Nemcsak a templomokban hirdette az
Evangéliumot, hanem utakon, hegye-
ken, tavon, falukon, városokon."

E legnemesebb igazságokkal szégye-
nítette meg Rákosit, aki õt a "fasizmus
és reakció szervezett rohamcsapata" ve-
zéreként akarta megsemmisíteni, mert
"zavarja az újjáépítést és a stabilizációt".

Mindszenty bíboros viszont Prohász-
kával együtt vallotta az Egyház és fórum
elválaszthatatlan egységét. De a svájci
református író, Theo Spörri is a fején ta-
lálta a szöget: Korunk politikája azért
olyan embertelen, mert a keresztények
távol tartják magukat a közélettõl, és
fordítva, a keresztény ember annál ele-
venebben éli majd hitét, minél inkább
részt vesz a közéletben.

v v v v v v v v v v v v v v v v

Akik a december ötödiki népszavazáson
a NEM, NEM-re biztattak, nemrég vígan
IGEN, IGEN-t hirdettek. Dalolják: Ma-
gyarország, Magyarország. De melyik
Magyarország az igazi: a lelki vagy a pa-
pírok, statisztikák kimutatása szerinti?

A háromemelet-fülû gólem árnya vetül
ránk, bár leheletkönnyû plakátselyemre
nyomtatták. Ezért imádkoztunk? - kérdik,
akik az utóbbi hetekben hazánkért fohász-
kodtak. Sok templomban, közösségben
szerveztünk szentségimádást, imaórákat, a
mi kis kápolnánkban is. Magam is töltöt-
tem egy órát az Oltáriszentség Jézusával, s
ahogy beszéltem, kérleltem õt túláradó
szívvel, ahogy soroltam neki irgalmát ké-
rõ mondataimat, ahogy hosszasan mond-
tam a magamét a monstranciára nézeget-
ve, egyszer csak elnémultam. Õt néztem, s
mély csendesség telepedett rám. Békes-
ségnek is lehet nevezni, de még inkább
valamiféle döbbenetnek, ami nagy esemé-
nyek elõtt lepi meg az embert, ami Isten
mûveinek térerejét jellemzi. Elcsendesed-
hetünk Isten jelenlétében, bárhol vagyunk
is, a Golgota kiáltozó tömegében, a halál
torkában, a harsogó média hangzavará-

ban, ahol még a nemzet fontosságát hirde-
tõ politikai oldal is az anyagiakra, s nem a
lelkiekre alapozza programját. Milyen sok
anyagias, értelmetlenül élõ, halálraszánt
ember van körülöttünk, akiket oly könnyû
e világi ígéretekkel tõrbecsalni, akik sze-
mélyes érdekeik szövevényébõl ki sem
látnak! Mikor és mitõl, ki által térnek ész-
re; hiszen mit ér az ember, ha az egész vi-
lágot megnyeri, de lelke kárát vallja?

Elcsöndesülhetünk Istenben, Fiában,
aki az út, az élet, az igazság, s végre meg-
hallhatjuk szavát: Menjetek és hirdessétek
Isten országát! Õ szeretné az egész vilá-
got, benne Magyarországot, az összes ma-
gyart - a földi hatalmat birtoklókkal együtt
- országában üdvözölni, mely bár nem e
világi, mégis köztünk van. Ott van minden
másikért tett szeretetmozdulatban, lemon-
dásban, jóra való törekvésben. 

Ideje már, hogy rájöjjünk, nélkülünk -
akik hívõknek mondjuk magunkat - nem
megy a lelki építkezés, a Világosság világ-
ba hozása, az emberek észhez térítése.
Krisztus a szív csendjébõl biztat minket,
engem és téged, hogy szóljunk nekik!

Plichta Adrien



JÁNOSHALMI HARANGOK8. oldal 2006. Pünkösd

A National Geographic tv-csatorná-
nak jó sok mûsorszámot köszönhetünk.
Ezúttal azonban felkapjuk a fejünket,
amikor ismét zavart próbál kelteni a ke-
resztények hitében. Mindent bevet
azért, hogy Júdás megítélésének "fordu-
latát" elõsegítse, hogy glóriát vonjon az
áruló apostol feje köré. Ehhez kapóra
jön a régészeti kutatók által magtalált,
kopt nyelvû tekercs, amelyet a vizsgála-
tok szerint a 3. század végén írtak. A
"Júdás evangéliuma" régészeti szenzá-
ció, amit persze nem Júdás, Jézus áruló
apostola írt, hanem egy ismeretlen
egyiptomi szekta tagja.

A cél egyértelmû: megváltoztatni az
áruló apostolról kialakult "képet". Egy
tv-lap kommentátora szerint ez így fest:
"Kétezer éve a történelem leggyûlölete-
sebb személyiségei közé tartozik… Õ az
Iskarióti Júdás, aki elárulta és üldözõi
kezére adta Jézust." Vajon tényleg olyan
"unikum" ez a - közelmúltban megtalált
- Júdás evangéliuma, ahogyan beállít-
ják? Egyáltalán nem.

Vanyó László részletesen ír arról,
hogy az õskereszténykor 2. és 3. száza-
dában különféle szektákról van tudo-
másunk, elsõsorban Egyiptomból. Fel-
kapott volt az "új", de hamisított evan-
géliumok "mûfaja" is: az egyiptomiak
"evangéliuma", a héberek "evangéliu-
ma", aztán Péter "evangéliuma"… A 3.
század végén - úgy látszik - már kifogy-
tak az apostoli nevekre írt hamisított
evangéliumok. Egy újabb szekta króni-
kása gondolt egy merészet: megírta Jú-
dás "evangéliumát". Ennek nyomán tá-
madt az eszmei hasznosítás ötlete az
igazi Evangélium opponensei részérõl,
hogy "megcsinálja" Júdás glóriába vont
"imázsát". A kopt nyelven írt tekercs sze-

rint Jézus maga szólítja fel Júdást, hogy
csókja jeladásával árulja el mesterét, s
ezzel õt emeli minden apostola fölé.
Mintha Júdás áruló csókja üdvössé-
günk szolgálatába állt volna. Fura egy
logika!

Megnyugtatom a szenzációt fölkapó
filmeseket és kommentátorokat, hogy
Júdást nem kell "kimosdatni". Õ árulása
ellenére is különb volt, mint mai szim-
patizánsai. Bizonyítom azzal, hogy Jú-
dás nagyon jól indult el a bûnbánat út-
ján. Egész lényébõl szakadt ki a vallo-
más: „Vétkeztem, elárultam az Igaz
Vért“ (Mt 27, 4). Vajon akad-e jelenbeli
szimpatizánsai közül, aki kimondaná:
"Vétkeztem, mert elárultam az igazsá-
got"? Júdás még tovább ment a bûnbá-
natban, hiszen foganatosította az elég-
tételt, amikor visszadobta a harminc
ezüstpénzt fölbujtóinak. Vajon akad-e a
Júdás-pénz mai elfogadói közül, aki
visszaadja az igazság kiforgatásáért ka-
pott - s a harminc ezüstnél jóval teteme-
sebb - összeget? Júdás voltaképpen
azért lett öngyilkos, mert nem bízott a
megbocsájtásban, vagyis a bûnét na-
gyobbnak tartotta Isten irgalmánál.

A globalizáció ideológiája a „túlélés“
darwini szlogenjét hirdetik országnak,
világnak. Annak is megvan persze a ma-
ga helye és ideje, de nem lehet egyete-
mes érvényre emelni, mert akkor el kel-
lene marasztalnunk mindazokat, akik
életüket áldozták hitükért, hazájukért. A
vértanúk ugyanis nem voltak „sikeres
túlélõk“. Az árulók többnyire - igen. Jú-
dás szintén a „túlélõk“ közé szeretett
volna tartozni, Jézus elárulása árán.
Péter is menteni próbálta a bõrét, ami-
kor felismerték, nehogy õt is elfogják.
Csakhogy az õ bûnbánata - könnyivel,

Júdás  Evangél iuma
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majd hármas szeretetvallomásával -
õszinte volt. Júdásnál ehhez hiányzott
az utolsó lépés, annak felismerése és el-

ismerése, hogy nagyobb az Isten irgal-
ma - az Istenemberé is - mint az a bûn,
amit elkövetett.                     Boda László

A Da Vinci -csalás
Kétezer év során sokan vállalkoztak ar-

ra, hogy politikai, vallási, ideológiai okok-
ból, vagy csak üzleti célból „megdöntsék
a kereszténységet“, bebizonyítsák róla,
hogy csalás az egész. Aztán kiderült, hogy
õk csaltak, gátlástalanul.

A hazugságok, csúsztatások és csalások
csak addig veszélyesek igazán, amíg nem
ismeri valaki az igazságot. Ezért az üzleti
sikerre törõ, "szenzációt" hajszoló Dan
Brown amerikai szerzõ Da Vinci-kód cí-
mû könyvének hazugságaira (a mû alap-
ján készült filmet május 17-én mutatták be
a cannes-i filmfesztiválon) az ugyancsak
amerikai Mark Shea apologéta és Ted Sri
teológiaprofesszor a Da Vinci-csalás címû
felvilágosító könyvvel válaszolt.

Dan Brown legfõbb célja, hogy elhites-
se az olvasóval: a katolikus egyház két-
ezer év óta mindenféle erkölcstelen és ha-
talmi eszközzel küzd azért, ki ne derüljön
a Jézus istenségérõl és feltámadásáról szó-
ló „hazugság“. A Da Vinci-kód szerzõje
ezt regény formájában adja elõ, melyben
nincsenek dokumentumok és bizonyíté-
kok, csak állítások és sugalmazások. Töb-
bek között azt állítja, hogy Leonardo Da
Vinci: Utolsó vacsora címû freskóján nem
ábrázolt kelyhet, mert tudta, hogy "Jézus
vérének igazi kelyhe" Mária Magdolna.
Ezzel szemben az igazság az, hogy a fres-
kón tizenhárom kehely látható. Brown
könyvében spekulál azon, hogy a gnoszti-
kus Fülöp evangéliuma címû iratban mit
jelent egy arám szó, miközben az irat nem
arám, hanem kopt nyelven íródott. Mária
Magdolnát „katolikus gyalázkodókam-
pány áldozatának“ nevezi, holott Mária

Magdolnát a katolikus egyház szentként
tiszteli. Könyvében számos támadást és
összeesküvést tulajdonít a Vatikánnak,
méghozzá olyanokat, amelyek elbeszélése
szerint évszázadokkal a Vatikán létrejötte
elõtt történtek.

A legnagyobb hazugság azonban az az
állítása, hogy „Kr. u. 325 elõtt senki sem
tartotta másnak Jézus Krisztust, mint
»halandó prófétának«, és a Konstantin
császár által akkor összehívott niceai zsi-
nat Jézus istenségét »hajszálnyi több-
séggel« szavazta meg. Valójában a
Niceában összegyûlt 300 (fõleg keleti)
püspök azért foglalkozott Jézus istenségé-
vel, mert az egyház tanításától eltérõ ariá-
nus keresztények tagadni kezdték azt.
Meg kellett erõsíteni az egyház kezdettõl
vallott hitét e kérdésben azokkal szemben,
akik tagadni kezdték Jézus isteni mivoltát.
Ekkor fogalmazták meg az úgynevezett
niceai hitvallást, amely az akkor már há-
romszáz éves keresztény tanítás új össze-
foglalása volt, de nem új tanítás.

A két amerikai szerzõ a Da Vinci-kód
címû könyv közel száz megállapítását
cáfolja, és végül megállapítja, hogy kel-
lõ bibliai és történeti tájékozottság ese-
tén a Jézus és egyháza elleni támadás ne-
vetségessé válik. Mindez nem zavarta az
egyik amerikai filmgyárat abban, hogy
szenzációhajhászó filmet készítsen a
könyvbõl.

Kérdés azonban, lehet-e az írói sza-
badságra hivatkozni közismert történeti
tényekkel szemben, különösen akkor, ha
a hamis történet milliók meggyõzõdését
sérti.                                      Rosdy Pál

v v v v v v v v v v v v v v v v
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Ki lesz a bajnok?
Két fiam van, az egyik 10, a másik 12

éves. Gyakran tanácstalan vagyok, nem
tudom, hogyan segíthetném õket, hogy
összhangban legyenek egymással. A
sportról például nagyon eltérõ vélemé-
nyük van. A nagyobbik edzésekre jár és
több érmet is nyert már. A kisebbik vi-
szont nem akar sportolni, elutasít min-
denféle tevékenységet, mellyel izmait
megmozgathatná. Az orvosunk szerint a
mozgás elengedhetetlen egy fejlõdõ szer-
vezet számára, nemcsak testi, hanem
pszichológiai értelemben is. Mit javasol,
mit tegyek?"

Napjainkban nagyon
is megszívlelendõ annak
az õsi latin mondásnak
az igazsága, mely azt
állítja: Ép testben ép
lélek. A gépek meg-
fosztottak bennünket
a fizikai munka
egészséges hatásá-
tól, a tévé és a vil-
lany megrövidítet-
ték alvásunkat, az
autók és a gyárak
pedig beszeny-
nyezték a leve-
gõt elvonva tõ-
lünk az éltetõ oxi-
gént, stb.

Pszichikai egészségünk szenvedte
meg elsõként ezeket a változásokat. A
leggyakoribb, mindennapos betegségek
éppen pszichoszomatikus zavarok for-
májában jelentkeznek. Igaza van tehát
az orvosnak, amikor aláhúzza a mozgás
szerepét a harmonikus testi és pszicho-

lógiai fejlõdésben.
A jelen probléma azonban pszicho-

pedagógiai értelemben más, mélyebb
összefüggéseket és tartalmakat is sejtet.
A kisebbik fiú ellenállása valószínûleg a
két fiú rivalizálására vezethetõ vissza. El-
sõre talán kézenfekvõnek tûnne, hogy két
majdnem egyidõs testvér között magától
teljes összhang alakuljon ki, azonban én
magam is többször felfigyeltem rá, hogy
ennek gyakran éppen az ellenkezõje ta-
pasztalható.

Ha megvizsgáljuk a leggyakoribb ma-
gatartási modelleket és értékeket, ame-

lyekkel a világ ma bombáz minket,
megállapíthatjuk, hogy ezek

sajnos legtöbbször az el-
lentétekrõl szólnak, az

ellenszegülést és harcot
sugallják.

Van egy furcsa, érdeke-
inkkel ellentétes mecha-
nizmus, melyet többek kö-
zött és alapvetõen család-

jainkban figyelhetünk meg.
Míg egyfelõl olyan nemes
igazságokat hirdetünk, mint
egymás megértése, a másikra
való odafigyelés vagy az ego-
izmus elítélése, a gyakorlatban
olyan magatartásformák sze-
rint élünk, melyek az egoista

tendenciákat nem kioltják, hanem
éppen erõsítik. Mintha egy tûzoltó ben-
zinnel próbálná meg eloltani a tüzet.
Visszatérve gyermekei problémájára:
nem lehet, hogy véletlenül ön is benzin-
nel próbálta meg eloltani köztük a rivali-
zálás tüzét? Az elsõ gyereknél még rend-
kívül hatékony és kényelmes lehet, hogy

Gyermekeink ismeretlen világa
(Edigio Santanché mûve alapján)

8. rész 
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a harcra és az ellenállásra neveljük,
amellyel képes pozitív célokat (is) elérni.
Vajon nem erre nevel tulajdonképpen a
hagyományos iskola is, ahol az osztály-
elsõ a háttérbe szorítja a "szamarakat"?
Talán nem azokat állítjuk mindig reflek-
torfénybe, akik gazdagok, erõsek, hatal-
masok és boldogok?

Ebbõl az elsõre még hasznosnak tûnõ
mentalitásból születnek
azután a nagy háborúk,
az igazságtalanság és
az erõszak jól ismert
tragédiái. Gyermekei,
sok más társukkal
egyetemben, talán
még nem tapasz-
talták meg az
ajándékozás
ö r ö m é t ,
nem tud-
ják, mit
j e l e n t
ajándéknak lenni. Meg
vannak róla gyõzõdve, hogy szégyenletes
dolog a másiknak engedni, és ha megad-
ják magukat, azzal csak gyengeségüket
mutatják ki. Így hát állandóan versenge-
nek, és féltékenyek egymásra (mint
ahogy ezt megfigyelhettük a hideghábo-
rú idején a Szovjetunió és az Egyesült
Államok között).

Mindenekelõtt önnek kellene hátra-
menetbe kapcsolnia, és megváltoztatnia
eddigi hozzáállását. Majd lassan-lassan
próbáljon meg olyan alkalmakat terem-
teni, esetleg közös barátaik és ismerõseik
segítségével, ahol gyermekei ajándékoz-
hatnak egymásnak. Részesítse elõnyben,
és midig bátorítsa az összhang, az egy-
más közötti harmónia pillanatait. Ha így
megváltoztatta családjuk légkörét, kérje
barátaik, vagy orvosuk segítségét, hogy
bátorítsa a kis lustaságot a mozgásra.
Meglátja, lecsiszolva az éleket minden

sokkal egyszerûbb lesz.
Befejezésül még azt javaslom, csilla-

pítsa szorongását, és fékezze meg kíván-
ságát, hogy megváltoztassa kisebbik fiát.
Ha ön "kilép a képbõl", fia engedni fog.
Egy régi mondás szerint: Ha szeretnéd
elérni, hogy valami megváltozzon, támo-
gasd azt!

Nagyszülõk? Igen is, meg nem is
Két levélre is

szeretnék vála-
szolni ebben a fe-
jezetben. Íme az
elsõ:

Én is, feleségem
is dolgozunk, ezért
két- és négyéves
gyerekeinkre a nagy-
szülõk vigyáznak
szinte egész nap. Így
sajnos nagyon elké-
nyeztetettek és sze-

szélyesek lettek, külö-
nösen a nagyobbik. Mit tehetnénk? Fo-
gadjunk fel bébiszittert?"

Egy másik ide kapcsolódó levél:
Szüleim, (Andrea nagyszülei) nagyon

figyelmesek. Tudják, hogyan álljanak
mellette, s mégse kötõdjenek hozzá túl-
ságosan. Jövõre azonban Andreának
óvodába kellene mennie. És a nagyszü-
lõk? Hagyjuk mégis náluk Andreát az is-
kolakezdésig, s ne járjon óvodába? Édes
anyám óvónõ volt "

Ez a két, egymástól nagyon elütõ levél
jól megvilágítja, hogy egy kényes helyzet-
rõl van szó, amelyre nem könnyû megol-
dást találni.

Kissé túlzó stílusomban azt szoktam
mondani az anyukáknak, hogy alapvetõ-
en kétfajta nagymama létezik: az egyik,
akinek szobrot kellene állítani, a másik,
akit inkább mosógépben kellene újra-
mosni.
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Azt akarom ezzel mondani, hogy
vannak, akik fel tudják venni azt az új
nevelési irányvonalat, amit egy új csa-
lád szükségszerûen kialakít magának,
mások pedig képtelenek erre. Azért,
mert koruk ellenére éretlenek rá.
Nárcisztikus és uralkodó magatartást
vesznek fel, kihasználják az unokák ne-
gatív tulajdonságait, és ajándékokkal,
engedékenységgel rontják el õket. Ezt
gyakran jószándékból, de nem a gyerek
iránti szeretetbõl teszik, hanem azért,
hogy kielégítsék saját szeretetigényüket
és személyes frusztrációikat.

Erich Fromm-mal együtt mondhat-
nánk, hogy megragadtak a "birtoklás"
stádiumában, vagyis a gyerekes elvárá-
sok hálójában, s képtelenek arra, hogy
a "lét" stádiumából örömmel szemléljék
a másik fejlõdését.

Könnyû felismerni az elsõ típusú
nagyszülõket: mosolygósak, nincsenek
bennük elvárások, nem keresnek elisme-
rést. Legyõzték önzésüket, és ezért ké-
pesek a gyerekek társává válni.

Soha nem unnak bele ugyannak á
mesének a mesélésébe, mindig készek új
játékokat és vicceket kitalálni. Nem szá-
mításból teszik a dolgokat, és mivel nem
rabjaik saját nézõpontjuknak és az órá-
juknak - ezeket a korlátokat és kötõdé-
seket már elvesztették - újra belépnek a
fantázia világába, ahol nincsenek hatá-
rok és sémák. Ezért nagyon jól megta-
lálják a hangot a kis "rosszcsontokkal",
és meg tudják törni a felnõttek rituális
világának monotóniáját.

Kínában gyakori látvány, hogy az
óvodákban egy csapat gyerek között fel-
tûnik a jellegzetes, hosszú szakállú, mo-
solygós "nagypapa-óvóbácsi". Õk töltik
be azt az ûrt, amit a fiatalabbak hagy-
nak: türelemmel és bölcsességgel vála-
szolnak az ezernyi kérdésre, amelyekre

a fiatalabbak, mivel mindig sietnek és
elfoglaltak, nem is figyelnek.

Ezeknek az életük vége felé közeledõ
aggastyánoknak a tekintetébõl a lecsen-
desült szenvedélyek békéje, az elszaka-
dás, a készségesség sugárzik. Ráncaik
mögött a lecsendesült viharok nyoma, a
hosszú évek megszenvedett tapasztala-
tainak visszhangja.

A fogyasztói és haszonelvû társada-
lom szinte háborút indított az idõsek el-
len. Nem kapnak teret a társadalomban. 

"S mi legyen az öreggel?"
Egyszerûbb õket szegényes öregott-

honokba dugni, a gyerekeket pedig böl-
csõdébe adni, így egy kis pénz ellenében
megszabadulunk a fejtöréstõl.

Milyen kár! 
A tapasztalat, türelem, érzelmi me-

legség kincsesbányái halnak meg rövid
idõn belül, mert elnyelik õket a drága és
lélektelen idõsotthonok, melyeknek üres
folyosóin az idõ ólomlábakon jár.

Az eddig elmondottakból következik
válaszom is a két levélre. Az elsõ eset-
ben, amikor a gyerekeket elkényeztetik a
nagyszülõk, elõször fegyverszünetet kel-
lene kötni, hogy a bombázások hatása
enyhüljön, s ha ez nem vezet eredmény-
hez, akkor ki kell vonni a gyerekeket a
nagyszülõk hatása alól. Azonban vi-
gyázni kell, nehogy a bébiszitter ugyan-
azt folytassa.

Andrea pedig maradjon csak a nagy-
szülõknél. De csak abban az esetben, ha
vele lehet egy másik - talán szintén
egyedüli - gyerek is. Három éves korban
a nagyszülõk már nem tudják pótolni a
kortársak elengedhetetlen jelenlétét.

Mindenkire érvényes azonban, hogy
ténylegesen szeretni kell az idõseket. Ne-
kik viszont sok jó szándékra van szüksé-
gük, hogy érettek legyenek, mint a gyü-
mölcs, amit a gyerekek néha elcsennek.
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Amint már elõzõ számunkban megír-
tuk a II. János Pál pápa szobra elé 2006.
február 12-én elhelyezett rózsák közül
három 50 nap után is gyönyörûen virult.
Akkor még nem tudtuk, hogy meddig
lesz ez így. A három közül az elsõ Virág-
vasárnap, április 9-én, a második Nagy-
pénteken, április 14-én, a harmadik, az
utolsó pedig húsvét nyolcadának pénte-
kén, április 21-én kezdett kókadozni. Az
elsõ 57, a második 62, a harmadik pedig
69 napig virított Szentatyánk szobra
elõtt.  Egy hirtelen jött sugallat kapcsán
arra gondoltunk, hogy talán nem véletle-
nek ezek a számok, s a Szentatya üzene-
tet küldött általuk. Próbaképpen felütöt-
tük a Bibliát, s a számok jelezte zsoltárok
utolsó verseit elolvastuk. A következõ
eredményre jutottunk: 

Az 57. zsoltár utolsó sora:

"Emelkedj föl az egek fölé, az egész
föld fölé keljen föl dicsõséged!"

A 62. zsoltár utolsó sora:
"Istené a hatalom, és tiéd, ó Uram, a

kegyelem. Te megfizetsz mindenkinek
tettei szerint."

A 69. zsoltár utolsó sora:
"Mert Isten lesz szabadítója Sionnak,

újra fölépíti Júda városait. Ott laknak
majd, és bírják  a földet, szolgáinak fiai
örökségül kapják. S azok laknak rajta,
akik szeretik nevét!"

E három zsoltárverset tekinthetjük úgy,
mint Szentatyánk üzenetét a rózsákon ke-
resztül, a jánoshalmi híveknek és a János-
halmára betérõ zarándokoknak.

Ezt az üzenetet zárjuk mélyen a szí-
vünkbe!

(A rózsákat elhelyeztük a jánoshalmi
templom kincstárába.)

A Szentatya  rózsái
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Miután Jánoshalmán megalakult a Ke-
resztény Édesanyák Szent Mónika Közös-
sége, jószívvel ajáljuk a keresztény édes-
apák figyelmébe az alábbi imádságot (s
esetleg a Keresztény Édesapák Közössé-
gének a megalakítását): 

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az
életem, köszönöm feleségem, és köszö-
nöm gyermekeimet, akikkel megajándé-
koztál. Most Szent József életét példának
tekintve kérlek:

– Adj nekem hitet és érzékeny lelket,
hogy megértsem nekem szánt üzenetedet. 

– Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod
velem, hogy megfeleljek házastársi és
szülõi hivatásomnak. 

– Segíts, hogy el tudjam fogadni, és
meg tudjam valósítani amit rólam elgon-
doltál akkor is, ha nem értem. 

– Segítsd meg feleségemet, hogy benne
Mária hite és lelkülete éljen. Segíts úgy
szeretnem, ahogy Szent József szerette je-
gyesét. 

– Segíts úgy élnem mások iránti türe-
lemmel, figyelemmel, hogy gyerekeink
számára életem példája vonzó legyen a
követésre. 

– Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam
adni a hitet: szavaimból, és tetteimbõl
megismerhessék az igazi szeretetet. Tud-
jam munkára, becsületességre, igazmon-
dásra, szerénységre, rendre, fegyelemre,
kötelességteljesítésre nevelni õket. Tudják
derûs lélekkel elfogadni a szegénységet,
testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldoza-
tot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, el-
viselni, ha nem az õ akaratuk teljesül. 

– Segítsd gyerekeinket, hogy növeked-
jenek testi-lelki egészségben, bölcsesség-
ben úgy, hogy neked is kedved teljék ben-
nük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg
törvényeidet, és szeressék egyházadat.

Mindig, a nehézségek idején is érezzék
gondviselõ, atyai szeretetedet. 

– Jóra törekvésükben találjanak segítõ-
társakra, és védd meg õket a rossz útra,
bûnre csábítóktól. 

– Tudják értékelni teremtésed csodáját.
Az életet mindennél többre tartsák, az
anyagi javakkal jól gazdálkodjanak. 

– Mutasd meg nekik leendõ házastársu-
kat, akit te választottál nekik. Támogasd
õket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy
a papi, szerzetesi életre mint szentségre
készüljenek, és addig tiszta életet éljenek. 

– Vigyázz gyerekeink családjára, hogy
köztük is keresztény szellem uralkodjon,
és unokáinkat vallásosan neveljék. 

– Segíts elfogadni és szeretni gyereke-
inket akkor is, ha testileg vagy lelkileg be-
tegek, és nem az általam helyesnek tartott
úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha
ne szûnjek meg értük imádkozni. 

– Segíts, hogy családfõi feladataimat,
döntéseimet bölcsen és jól elláthassam.
Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni,
amikor annak ideje van. 

– Add, hogy mindig legyen munkám,
feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiis-
meretesen, bölcsen elvégezzem mások
szolgálatára. 

– Mária, József, Szent Ist-
ván, Szent Imre kérjétek
velem együtt az
Atyát. Áldd meg éle-
tünket, mai napunkat.
Amen.

Édesapák imája  
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Május elsején ne-
gyedik alkalommal
rendeztük meg a
kunfehértói búcsút.
Bár egész nap esett
az esõ, a templom-
kert mégis megtelt
gyermekekkel és fel-
nõttekkel. Közös
szentmisében imád-
koztunk a kunfe-
hértói hívekért, és
mindazokért a za-
rándokokért, akik
Jánoshalmáról ér-
keztek. A szentmise
után kiosztottuk a rajzpályázat díjait,
majd virsli, üdítõ és jó társaság mellett
töltöttük el az idõt. Bebizonyosodott,
hogy a szeretet közössége képes felül-
emelkedni a rossz idõn, hiszen az esõ el-

lenére senki sem rohant el, mindenki jól
érezte magát. A délutáni közös játéka
ugyan elmaradt a gyermekeknek, mégis
elmondhatjuk, hogy Szent József pártfo-
gása által gyönyörû májusi napunk volt.  

Búcsú Kunfehértón
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Pár évvel ezelõtt már hallhattunk ar-
ról, hogy az ország néhány városában
mûködik az úgynevezett utcaapostoli
hálózat. A fokoláre lelkiség legutóbbi
fórumtalálkozójára pedig, ahová a kör-
nyezõ falvakból is hívtunk vendégeket,
az egyik ilyen hálózat vezetõje beszá-
molt arról, hogy náluk ez a rendszer
már hosszabb ideje sikeresen mûködik.

Az utcaapostoli rendszer azt jelenti,
hogy egy szociális hálót, térképet alko-
tunk a városunkban élõ rászoruló em-
berekrõl és szeretnénk megtalálni szá-
mukra a segítségnyújtás egyéni formá-
it, amelyek a legkülönbözõbbek lehet-
nek.

Tudvalevõ, hogy évek óta rendszere-
sen segítenek a rászorulókon a Máltai
Szeretetszolgálat és a Szeretet Misszi-
onáriusai csoport tagjai. Mégis az
utóbbi idõben egyre erõsebben érezhe-
tõ az, hogy a körülöttünk élõknek nem-
csak ezekre az adományokra, hanem
az egyéb módon mûködõ segítségnyúj-
tásokra is szüksége van. 

Gábor atya lelki vezetésével indult el
Jánoshalmán az utcaapostolok kis cso-
portja, néhány lelkes önkéntes összefo-
gásával.

Az elsõ összejövetelünkön szép
számmal összejöttünk és próbáltuk
együtt megérteni, hogy mit is jelenthet
számunkra ez a fogalom, hogy apostol.
Az apostolok azok az emberek voltak,
aki elvitték Jézus szeretetét az emberek
közé, az emberekhez. Vajon ma meny-
nyire van szükség, hogy a szeretet tüzét
vigyük minden emberhez, hívõhöz és
nem hívõhöz, más vallásúhoz, idõs-
höz, fiatalhoz, bárhol és bármikor tud-

juk-e megérinteni az emberek szívét?
Úgy látjuk, hogy nagyon sok ember vá-
gyakozik ma arra, hogy szeressék, tö-
rõdjenek vele, meghallgassák, megkér-
dezzék a problémáiról és az örömeirõl. 

Tehát az utcaapostolok célja nem-
csak az adomány vagy az élelemgyûj-
tés, hanem a lelki segítségnyújtás és az
adás különbözõ lehetõségeinek a meg-
valósulása. 

De mit is adhat konkrétan egy utca-
apostol? 

Próbáltuk együtt megérteni a ránk
váró ezernyi feladatot. Néhányan kö-
zülünk már tettünk konkrét lépéseket.
Pl. Egyikünk, aki sokat jár autóval, el-
határozta, hogy többet fog ezután sé-
tálni, azért, hogy közben az utcán, ha
találkozik valakivel, akkor tudjon be-
szélgetni vele. Van, aki a szomszédai-
nak a nyár folyamán kerti partit szeret-
ne szervezni, hogy az emberek jobban
megismerjék egymást. Van, aki az utcá-
jában egy idõs bácsinak hord rendsze-
resen ebédet. Volt olyan ötlet is, hogy
indítsuk el a “mosolyogva köszönni"
akciót. Örömmel elindítottuk.

A célunk ilyen módon fogalmazó-
dott meg: legyenek a város minden ut-
cájában olyan emberek, aki felelõsnek
érzi magukat a saját utcájukban élõ-
kért, keresik a kapcsolatot a szomszé-
dokkal és segítenek ott és olyan mó-
don, ahogy tudnak, és amilyen mérték-
ben ezt mások igénylik. Ezek az embe-
rek ilyen módon felelõsek lennének
azért, hogy kevesebb magányos, kö-
zömbös, befelé forduló ember legyen,
és a közösségi élet erõteljesebbé váljon.

Minden bizonnyal sokan vannak

H é t k ö z n a p o k  ö r ö m e i
Utcaapostolkodás
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olyanok, akik azt mondják, de hát én
ezt már régóta csinálom, segítek a
szomszédomon, törõdök másokkal stb.

De sokan vannak olyanok, akik ta-
lán azt érzik, hogy nem mernek kimoz-
dulni és megtenni a másokért való élet
elsõ lépéseit.

Ezért biztatnánk mindenkit: senki
nem lesz szegényebb azzal, ha adja azt,
amije van: az idejét, az erejét, egy-két
kedves szót, odafigyelést, türelmet, stb.

Másrészt, aki már így él, elmesélhet-
né másoknak a tapasztalatát, örömeit,
mert a másokon való segítés olyan örö-
möket hordoz, ami máshoz nem ha-

sonlítható.
A szociális háló kialakítása miatt

szeretnénk a támogató és segítõ em-
berek – fiatalok, középkorúak és idõ-
sebbek – segítségét kérni, ha erejük,
idejük engedi, és kedvet éreznek ehhez
a szép és nemes feladathoz, jöjjenek el
közénk.

Minden hónap harmadik keddjén
este hét órakor tartjuk összejövetelein-
ket a plébánia hittantermében, és min-
den hónap harmadik szombatján az es-
ti szentmise az utcaapostolok miséje.
Szeretettel várunk mindenkit!

Czellerné Ádám Mária

v v v v v v v v v v v v v v v v

v v v v v v v v v v v v v v v v

2006. május 9-én megtartotta alakuló
ülését a Keresztény Édesanyák Szent
Mónika Közössége Jánoshalmán. A kö-
zösségnek tagja lehet minden édesanya,
aki felvállalja, hogy gyermekeiért, uno-
káiért naponta elmondja a közösség
imáját. Ez a rövid kis ima, melyet elõzõ
számunkban közöltünk egy közösséggé
forrasztja össze azokat az édesanyákat,

akik gyermekeik és unokáik életét a
Mennyei Atya kezébe helyezik. A kö-
zösség minden hónap második keddjén
tartja összejövetelét délután 5 órakor a
Don Bosco Klubban. Minden hónap
második szombatján az esti szentmise a
Szent Mónika Közösség miséje. Szere-
tettel bíztatunk minden édesanyát, hogy
kapcsolódjon bele a közösség imájába. 

Szent Lélek szállj alá:
erõ, kincs, égi fény...
A világ oly gazdag,
és mégis oly szegény!
Hatalmasoknak, kik
vezetik a népet,
s fegyver van kezükben,
adj nagy bölcsességet.
Ûzz el szívekbõl
vad haragot, sértést,
népek s egyesek közt
teremts egyetértést.

Annyi még az önzés,
a gyûlölet: - vedd el!
Tölts be minden szívet
emberszeretettel.
Krisztus indulatját
vidd a földre szerte,
Te uralkodj bennünk
békességnek Lelke.
Élni vágyunk, mégis
veszni készül minden,
mentsd meg a világot
Szentlélek Úr Isten!

Szent  Mónika Közösség

Szent lé lek ,  szál l j  a lá !  
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Jahve: A Bibliában a névadás hatalmat
jelent tárgy, szolga vagy személy fölött.
Ezért a zsidók nem adtak nevet Isten-
nek, csak a szent tetragammot írják le
(JHWH), de nem ejtik ki a Jahve nevet.
Helyette Adonájt olvasnak. Helytelen
olvasatban a Jahve elnevezés Jehovának
hangzik, de ma már csak a jehovisták
közösségében találkozunk vele. Az öko-
menikus bibliafordításokban gyakran az
Úr szó szerepel a Jahve helyett. A Jahve
nevet Isten tárta fel Mózesnek az égõ
csipkebokorról szóló jelenetben (Kiv
3,1-6.14-15): Ehje aser ehje (én vagyok
aki van/aki leszek; 3,14). Ez a titokzatos
név a "lenni" illetve a "tevékeny lét" ér-
telmû gyökbõl származik, nem fõnév,
nem tulajdonság, hanem magának Isten-
nek a cselekvését leíró kifejezés. Ami-
kor a hívõ kiejti, megvallja, hogy Isten
létezik, jelen van, mellettünk áll, hogy
üdvözítsen minket, szemben a bálvá-
nyokkal, akik nincsenek.

Jelenés: A keresztények hite az apostolok
tanúságára támaszkodik, mely azt állít-
ja, hogy Jézus, aki meghalt, élve megje-
lent nekik. A legõsibb tanúság ebben a
fejezetben olvasható: 1 Kor 15,3-7. Pál
itt egy õsi listát közöl arról, hogy a fel-
támadott Krisztus kiknek jelent meg:
Kéfás, a Tizenkettõ, Jakab, az aposto-
lok, 500 testvér, Pál. Ezenkívül az evan-
géliumok megemlítik Máriát, az asszo-
nyokat, az emmauszi tanítványokat, va-
lamint a Tibériás-tavi jelenet hét szerep-
lõjét. Általában ezek a jelenések rövi-
dek, és egyetlen szerepük, hogy tanúsít-
sák, a feltámadt Krisztus legyõzte a ha-
lált. Ezt az örömhírt kell továbbadni, az
egész világot bevonva a vonzáskörébe.
A feltámadt Krisztus jelenései amelyek-
rõl az Újszövetség beszámol, alapvetõk

a keresztények hite számára, és semmi-
lyen más jelenés nem helyettesítheti
õket. Mégis a keresztény hagyomány el-
fogad más jelenéseket is. A hivatalos
egyház rendkívül óvatos az új jelenések
értékelésében. Ismertek ezenkívül Má-
ria-jelenések is (Lourdes, Fatima).

Jézus: (Krisztus) A héber Jehosouah
vagy Jesuah (görögül Iészousz) név je-
lentése "Isten (Jahve) megszabadít". Gá-
bor angyal adja tudtul Máriának: "Gyer-
meket fogansz, fiút szülsz és Jézusnak
fogod nevezni" (Lk 1,31) Már nevében
hordozza küldetését: Õ az a Jézus Krisz-
tus a megváltó aki által az Úr a népét
megmenti.
Jézus idõszámításunk elõtt 7-ben vagy
6-ban született, Palesztinában élt, fõként
Galileában, a Genezáreti-tó melletti
Kafarnaumban, majd Júdea fõvárosában
Jeruzsálemben. Nyilvános mûködése
Keresztelõ János általi megkeresztelésé-
tõl kezdõdik Nisszán 14. napjának pén-
tekéig, a zsidó húsvét elõestéjéig, való-
színûleg 30. április 7-ig vagy 33. április
3-ig tart.
A Jézus Krisztus név eredetileg hitvallás
volt: Jézus a Krisztus (a Messiás, a Föl-
kent; 1 Jn 2,22) Ez a hitvallás szilárdult
késõbb névvé. Napjainkban a Jézus név
önálló. Önmagában, Krisztus nélkül, a
2000 éve élt személyre vonatkozik, de
csak emberi mivoltában. Így születtek a
"Jézus élete" alkotások, melyek a húsvé-
ti hittõl megfosztott Jézust kívánják be-
mutatni.

Bibl ia i  nevek és  fogalmak
2006. Pünkösd
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Templomi  hangversenyek

A Jánoshalmi Napok keretében április 29-én "Barokk barangolás klasszikus
fûszerezéssel" címmel adott hangversenyt templomunkban Horváth Mária
(ének), Gáspár Csaba (trombita) és Zsikla Csaba (orgona), másnap pedig Sza-
bó István pánsíp mûvész örvendeztette meg a közönséget ugyancsak a jános-
halmi templomban. Minkét elõadásnak nagy sikere volt.



A Jánoshalmi Napok alkalmából láttuk vendégül a Szenttamási Díszítõ-
mûvész Kör képviselõit. Elhatároztuk, hogy igyekszünk szorosabbra fûzni a
két egyházközség kapcsolatát. 
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Szenttamási  vendégeink

Nagyobb gyermekek keresztelõje
v v v v v v v v v v v v v v v v

Április 23-án és május 14-én 37 iskolás korú gyermeket kereszteltünk meg a já-
noshalmi templomban. Egyházközségünk új tagjait foglaljuk imáinkba.



Május 21-én 75 gyermek járult az elsõ szentáldozáshoz a jánoshalmi templomban.
Reméljük, hogy a Szentségi Jézussal való találkozás mindannyiuk számára életre szóló
élmény marad. 

Május 28-án Dr. Bábel Balázs érsek úr 32 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás
szentségét a jánoshalmi templomban. A harminckettõbõl egy kéleshalmi, egy
pedig mélykúti ifjú. Buzgón kérjük, hogy a Szentlélek hét ajándéka betöltse szí-
vüket, s általa valóban tanúságtevõ felnõtt keresztényekké váljanak. 
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Elsõáldozás

Bérmálás
v v v v v v v v v v v v v v v v



A harmadik nap alkonyán pedig kilé-
pett a bolt keskeny kapuján, és csendesen
megindult az úton. Két oldalt füstölög-
tek a romok. Lent a kiszáradt árok fene-
kén találta az elsõt azok közül, akik Pilá-
tus háza elõtt kiáltozták Barabbás nevét.
Elfeketült nyelvvel vonított a vörös fel-
hõk felé. 

Megállt elõtte, és így szólt: 
- Itt vagyok! 
Az pedig felnézett rá, és zokogni kez-

dett. 
- Rabbi, rabbi! - zokogott. 
És a mester szelíden folytatta. 
- Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert

visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus há-
za elé és új törvényt kérek magamra és
reátok, akik Barabbást választottátok, s
akikkel ezt mívelte Barabbás. 

A nyomorult pedig feltápászkodott és
az õ öltönyét megragadta. 

- Mester! - kiáltott elfulladva és köny-
nyek között - ó mester, jövök! Mondd
meg, hogy mentsem meg magam!
Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg,
mit mondjak! 

- Semmit, mondta õ szelíden - csak
azt, amit három nap elõtt kellett volna
mondanod, mikor Pilátus megállt a tor-
nácon és megkérdezett titeket: ,,Kit en-
gedjek el hát közülük, Barabbást, a gyil-
kost, vagy a názáretit?'' 

- Ó, én bolond! - kiáltott a nyomorult
fejét öklével verve, - ó, én bolond, aki
Barabbást kiáltottam! Barabbást, aki ide
juttatott! 

- Jól van - folytatta szelíden a mester
- most jöjj hát velem Pilátus háza elé, ne
törõdj semmivel, ne figyelj semmire, csak
rám, és amikor én intek neked, kiáltsd
egész szívedbõl és egész tüdõdbõl: ,,A
názáretit!''; mintha azt kiáltanád: ,,Az

életemet!'' 
Az pedig követte õt. 
És találnak útközben egy másik nya-

valyást, akinek Barabbás elvette házát,
feleségét, gyermekét és szemeit kiszúrat-
ta. 

És õ homlokon érinté csendesen kezé-
vel és így szólt: 

- Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsá-
lembe, és amikor én kezemmel érintelek,
kiáltsad: ,,A názáretit!''; mintha azt kiál-
tanád: ,,A házamat! A gyermekemet! A
szemem világát!'' 

Az pedig felzokogott és követte õt. 
És találtak még másikat is, kinek lábai

és kezei kötéllel voltak összekötve és
nyakára hurkolva, õt magát pedig arccal
lefelé bûzhödt mocsárba nyomta le
Barabbás, tetvek és csúszómászók közé. 

Odament hozzá, és megoldotta köte-
lékeit, és így szólt: 

- Ismerlek téged. Te költõ voltál, aki a
lélek rajongó repülését hirdetted: Jöjj ve-
lem, és amikor intek, kiáltsad: ,,A názá-
retit!''; mintha ezt kiáltanád: ,,A szabad-
ságot! A léleknek és a gondolatnak a
szabadságát!'' Az pedig megcsókolta az
õ saruját és csak a szemével könyörgött,
mert a szája még tele volt sárral. 

És így mentek tovább, és egyre több
béna és sánta és nyomorult bélpoklos
csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás
tönkretett. És mindegyik külön-külön
zokogva verte mellét és könyörgött neki,
hogy intsen majd, ha kiáltani kell: ,,A ná-
záretit!''; mintha azt kiáltanák:
,,Békesség, békesség! Békesség e föl-
dön!'' 

Estére pedig megérkeztek Jeruzsá-
lembe, Pilátus háza elé. 

Pilátus a tornácon ült és estebédjét
költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövé-
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Karinthy Frigyes:

Barabbás
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ren és fénylõ arccal ültek ott, nehéz boro-
kat ittak, és drága ételeket ettek arany
edények fenekérõl: skarlátpiros palástjuk
messze világított. 

A názáreti pedig, élén a sokaságnak,
mely követte õt, a tornác elé járult és fel-
emelvén átszegezett kezeit, szelíden szól-
ni kezdett: 

- A pászkák ünnepe nem múlt még el,
Pilátus! Törvény és szokás, hogy húsvét-
kor egyikét az elítélteknek elbocsátod,
úgy, ahogy a nép kívánja. A nép
Barabbást kívánta, engem megfeszítettek
- de vissza kellett térnem halottaimból,
mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit
cselekszik. E sokaság mögöttem megis-
merte Barabbást és most új törvényt
akar. Kérdezd meg õket újból,
amint a törvényeinkben meg
vagyon írva. 

Pilátus pedig gondolkodott,
aztán vállat vont, és kiállván a
tornác szélére, csodálkoz-
va nézett végig a sokasá-
gon és szólt: 

- Hát kit bocsássak el
már most, Barabbást,

vagy a názáretit? 
És akkor õ intett nekik. 
És ekkor zúgás támadt, és mint a

mennydörgés, zengett fel a sokaság. 
És a sokaság ezt kiáltotta:

,,Barabbást!'' 
És rémülten néztek egymásra, mert

külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: ,,A
názáretit!'' 

A Mester pedig halovány lett és meg-
fordulván végignézett rajtuk. És külön-
külön megismeré mindegyiknek az õ ar-
cát, de e sok arcból egyetlen arc lett az
esti homályban, óriási fej, mely ostobán
és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az
õ arcába, véres szemei hunyorogtak és
szájából büdös lé szivárgott és torkából

úgy bömbölt rekedten:
,,Barabbást!''; mintha azt hörög-

né: ,,Halál! Halál! Halál!'' 
Pilátus pedig zavartan lesütötte az

õ szemeit és mondá neki: ,,Te látod...'' 
Ó pedig bólintott fejével és
csendesen felmenvén a lép-
csõn, kinyújtotta kezeit a hó-

hér felé, hogy kötözze meg. 

1917. január
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Április szép pénteki napján indultunk
Badacsonytomajba, a II. Országos Textil-
mûves, Bábkészítõ, Bõrmûves versenyre.

A megmérettetés két napig tartott. Ma-
rika nénivel sokat készültünk rá és ezért
nagyon izgultunk, hogy minden jól sike-
rüljön. A csapatunk kb. 15 diákból állt.
Elsõ nap 2 órára kellett odaérnünk. Ezen
a délutánon csapatunk együtt batikolt,
szõtt, textilplasztikázott, bõrözött, bábot
készített és nemezelt. Minden remek volt,
még a szállás is ahhoz képest, hogy nem
együtt voltunk. Másnap már 7 órára a
helyszínen kellett lennünk és 8-kor kezd-

tük korcsoportonként a különbözõ felada-
tokat. Minden csoportra nagyon ügyeltek,
hogy igazságos legyen a verseny. Feszül-
ten vártuk az eredményhirdetést, ami sok
örömöt és meglepetést hozott. 

A verseny után szép erdményeinkért
sok dicséretet és gratulációt kaptunk, ami
nagyon jól esett. Hazafelé még jutalom is
járt, Soltvadkerten megálltunk fagyizni,
vagy aki épp meg volt fázva az sütizni.

Nagyon jól éreztük magunkat, örültünk
a sikernek, a sok ajándéknak és a finom-
ságoknak.

Fejes Hajnalka 8. o.

Több mint 360 alapfokú mûvészetok-
tatási intézmény tanulói jelentkeztek a
2006. február végéig a II. Országos Tex-
tilmûves Bábkészítõ és Bõrmûves Ver-
senyre.

Az elküldött pályamunkák értékelése
után a meghívott legjobbak  Badacsony-
tomajon április 7-8-án mérhették össze
tudásukat, mutathatták meg tehetségü-
ket. A nagyszabású rendezvény színhelye
a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Képzõ és
Iparmûvészeti Szakközépiskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény volt,
ahol az elsõ napon szabadon választott
technikával alkothattak a gyermekek, a
másodikon a kötelezõ feladatokat készí-
tették el tanári segítség nélkül, teljesen
önállóan, megszabott idõ alatt.

Az elkészült munkákat gyakorló ipar-
mûvészek a Budapesti Ipamûvészeti
Egyetem két tanára, és az Oktatási Mi-
nisztérium fõtanácsosa értékelte, s ítélte
oda a díjakat kategóriánként a legkivá-
lóbbaknak.

A Felsõ-Bácskai Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény növendékei közül a
Szent Anna Katolikus Általános Iskola

és Diákotthon diákjai (4 tanuló vett részt
a döntõben) kimagaslóan jól szerepeltek.
A gyermekek I-IV. korcsoportban verse-
nyeztek.

A II. Országos Textilmûves, Bábkészí-
tõ, Bõrmûves Verseny textilmûves kate-
góriájának II. korcsoportjában (textilfes-
téssel, batikkal) 1. helyezést ért el Tóth
Róbert (12 éves). (Az I. Országos Textil-
mûves, Bábkészítõ, Bõrmûves Versenyen
- 3 évvel ezelõtt - Gróf Péter nyerte le az
elsõ díjat ebben a kategóriában) A III.
korcsoportban (szövéssel) 1. helyezést
ért el Gróf Hédi (13 éves). IV. korcso-

portban (textilplasztikával) 3. helyezést
ért el Fejes Hajnalka (14 éves)  Z. M.

Országos sikerek
A Szent Anna iskolában történt
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Sikeres nyelvvizsgát tettek

A Szent Anna Katolikus Általános Isko-
la nyolcadikos diákjai közül nyolcan si-
keres nyelvvizsgát tettek angolból.
"Nyolc éves kemény munka után április
1-én elérkezettnek láttuk az idõt arra,
hogy próbára tegyük tudásunkat" A
nyelvvizsga Baján volt. Majd egy hó-
napnyi várakozás után végre megtudtuk

az eredményt: heten sikeres középfokú
nyelvvizsgát tettünk: - Czeller Tamás,
Csernák Adrienn, Gyõri Viktor, Horváth
Klaudia, Ivancsik Viktor, Király Zsófia,
Malustyik András. Alapfokú nyelvvizs-
gát tett: Fuksz Adél. Felkészítõ tanár-
nõnknek, Édes Annának hálásan köszön-
jük  a kitartó munkáját! 

Kerti ünnepség

A jánoshalmi Szent Anna Katolikus Is-
kola gyermeknapi mûsor folyamot szerve-
zett május 27-én. A programsorozatot a
Felsõ-Bácskai Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény mûsora nyitotta meg. Elõször a
legkisebbek, az elsõ és második osztályo-
sok Nagyné Bényi Mária felkészítésével
egy gyermeklakodalmast mutat-
tak be. A tücsök hegedûje címû
verset Kabai Stefánia 1. osztá-
lyos tanuló adta elõ. A 3-4. osz-
tályosok "Somogyi játékok és
táncok" a legidõsebb táncos
korosztály pedig Juhász János
vezetésével, a koreográfia címe:
Felsõ-Tisza vidéki táncok. Eze-
ket követte az iskola diákjainak
színpadi produkciói, majd
Arcson Rafael bajai színmûvész
és társulata mesélt a Zöld han-

gyáról. A sport blokkban volt
játékos csapatverseny, falrajz-
verseny, szülõ tanár foci.

Mészáros Gábor és csapata
nagy sikert aratott, melynek
során ismert melódiák csendül-
tek fel nemcsak a húszévesek-
nek és jó barátoknak.  Kiss-Pe-
tõ Tibor elõadásában hallhat-
tuk Arany János: Pázmán lo-
vag címû mûvét. 

Este ismét Arcson Rafael és
társulata próbálta nevetésre
bírni a közönséget. A délutánt

RMG-BAND együttes koncertje, tábortûz
zárta. Mindezek közben még számtalan
játék lehetõség, üdítõ, virsli, gofri és mar-
halábszár pörkölt közül választhatott a
nagyérdemû. Köszönet a szervezõknek és
szereplõknek ezért a jó hangulatú, emlé-
kezetes délutánért.
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Óvodai anyák napi ünnepek
A jánoshalmi Kis Szent

Teréz Óvodában május 3-
án, 4-én és 5-én köszöntöt-
ték csoportonként a kisóvo-
dások édesanyjukat, nagy-
mamájukat. Anyák-napja al-
kalmából bemutatták az
óvodapedagógusok és segí-
tõik közremûködésével
mindazt amit szeptembertõl
tanultak, verseket, játékokat.
Az ünnepségek végén egy-
egy szál virággal és kisaján-
dékokkal köszöntötték azo-
kat, akik nélkül nem is jöhet-
tek volna létre ezek  a nagyon szép meg-
hitt pillanatok, az édesanyákat.  

Az óvodában is eljött a búcsúzás ide-
je, s a nagycsoportosok közel egyórás
mûsorral köszöntek el a többiektõl, hi-
szen többségük õsszel már iskolába fog
járni és a játékok helyett a betûvetés és
számolás tudományával lesz elfoglalva.

Addig azonban még sok idõ van hátra és
reméljük a jó idõ sem várat magára,
hogy sokat lehessen játszani, élvezni a vi-
dám gyermekkort.   

Felsõ képünk a legkisebbek anyák-na-
pi ünnepségének végén készült, míg az
alsón  a nagycsoportosok láthatók az
anyukák és nagymamák társaságában.. 
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Frigyes  atya  hazaérkezet t  
Szomorú szívvel, de a gondviselõ

Isten akaratát elfogadva vettük tudo-
másul, hogy Lõw Frigyes tb. kano-
nok, érseki tanácsos, gyémántmisés
ny. lelkipásztor életének 85., áldozó-
papságának 60. évében, türelemmel
viselt betegség után, 2006. május 25-
én, Urunk Menybemenetelének ünne-
pén, a szent Útravalóval megerõsítve
a Jánoshalmi Plébánián visszaadta
lelkét Teremtõjének.

1921. június 15-én született Buda-
pesten. 1946. június 2-án nyerte el a
papszentelés kegyelmét Kalocsán.
Lelkipásztori szolgálatát a Kunbajai
Plébánia káplánjaként kezdte meg.
1950-tõl Felsõszentivánon, 1955-tõl
a Mélykút-Beltéri Plébánián, 1956-
tól Hajóson, 1958-tól Foktõn, majd
Császártöltésen szolgálta Isten népét
ugyanezen beosztásban. 1960-tól
ugyancsak káplánként, majd 1963-
ban helyettes plébánosként Kelebián
munkálkodott az Úr szõlõjében. Még
ugyanebben az
évben fõpászto-
ra a Rémi Plé-
bániára küldte
kápláni megbí-
zással. 1964-tõl
Nemesnádudva-
ron, 1965-tõl
Nagybaracskán,
1966-tól Bá-
tyán, 1967-tõl
ismét Hajóson,
majd 1974-tõl
Dávodon végez-
te káplánként
áldásos tényke-
dését. 1978-tól
a Jánoshalmi

Plébánia káplánja lett, ahol több
mint 18 éven keresztül szolgálta nagy
buzgalommal szeretett híveit. 1986-
ban érdemei elismeréseként érseki ta-
nácsosi kinevezést kapott. 1996-ban
papi életének megbecsüléseként fõ-
pásztora kinevezte a Kalocsai Fõszé-
kesegyházi Káptalan tiszteletbeli ka-
nonokává. Még ugyanebben az év-
ben, korára és egészségi állapotára
való tekintettel nyugállományba he-
lyezését kérte. Nyugdíjazását követõ-
en erejéhez mérten továbbra is szíve-
sen vállalt szolgálatot a Jánoshalmi
Plébánián, ahol nyugdíjas éveit töl-
tötte. Újmisés jelmondata valójában
egész életét összefoglalja: "A gyöngék
közt gyönge lettem, hogy megnyerjem
a gyöngéket. Mindenkinek mindene
lettem, hogy mindenki üdvözüljön."
(1 Kor 9,22)

Áldozatos, Istennek tetszõ életét
példaként szemlélve fogaljuk szertet-
tel imáinkba Frigyes atyát! 
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Kert i  hangverseny
Június 5-én, Pünkösdhétfõn délután 5 órakor tart-

juk a hagyományos kerti hangversenyt a plébánia belsõ
udvarában. Ebben az évben a Fioretti Családi Zene-
kar adja a mûsort, mely régi magyar népénekekbõl, ré-
gi magyar táncokból, népzenékbõl a világ minden ré-
szérõl, valamint a tagok egyéni hangszeres bemutatko-
zásából áll. A közel egy órás program tehát meglehetõ-
sen színes, a historikus és népzenén át egészen a mai
könnyûzenéig. A színpadkép akár hangszer-bemutata-
tóként is értelmezhetõ, a zenekar számos húros, penge-
tõs, fúvós, dallam- és ritmus-ütõhangszert használ, a hi-
ányzó hangszínek megszólaltatását pedig szintetizáto-
ron imitálja. 

A mûsor "korhatár nélküli", igényessége mellett kön-
nyen befogadható zeneértõknek és zeneszeretõknek
egyaránt. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel vá-
runk!

Derûs  hétköznapi  hálaadás
TUDJÁTOK MIT? Nincs is olyan

rossz napom!
Tulajdonképpen hálás vagyok,

hogy:
– Fizethetek adót, mert

ez azt jelenti, hogy
van munkahelyem.

– Takaríthatok a tegna-
pi vendégek után, mert
vannak barátaim.

– A templomban a mögöt-
tem ülõ hölgy hamisan
énekelt, eszerint még
hallok.

– Csak messzi talál-
tam parkolót, mert
lám úgy látszik még
tudok járni, és au-
tóm is van.

– Kissé szûkek már a ruháim,
mert bõségesen van mit
ennem.

– Ablakot tisztíthatok, levihetem a
szemetet, lesöpörhetem a járdát,
hiszen van lakásom.

– Öt szatyorral jövök haza a
bevásárlásból, mert van mit
venni, van mibõl és még haza

is tudom vinni.
– Megint tele van a
s z e n n y e s k o s á r,
mert van ruhám,

amit fölvehetek.
– Meghozta a postás a

fûtésszámlát, mert mele-
gedhettem.
– Este fáradtan dõlök az

ágyba, mert tudtam dolgoz-
ni, és van ágyam.

TETSZÉS 

SZERINT  

FOLYTATHATÓ...


