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utódaként

Együtt a Föltámadottal

A

mindenható Isten azt ígérte, hogy megoldást hoz az
életünkre, gyökereiben rendezi majd a dolgokat. Ott is
megoldást kínál majd, ahol eddig nem is reméltük. Azonban látnunk kell, hogy a kereszt nem a vég, mert a kereszt
önmagában nem old meg semmit. A kereszt az a végpont,
ameddig kísérni tudtuk Krisztust, ameddig vele tudtunk haladni, mint szemlélők, mint együtt érzők.
A kereszten túl, a föltámadásban jelenik meg ennek
a kibontakozása, vagyis az, amit nem is reméltünk. A titok abban rejlik, hogy Krisztus nem állhatott meg félúton, valamelyik keresztúti állomásnál, hanem el kellett menni a végsőkig.
A megoldás azonban a végsőkön túl van. Erre hív minket ez
az ünnep. Mert mit is jelent a föltámadás? Csak ennyit: fölkelni, fölállni.
Isten szeretete túl van mindazon, amit képesek vagyunk
belátni, amennyit képesek vagyunk befogadni az értelmünk
által. Az életünk megoldása abban a szeretetben lakozik,
ami számunkra elérhetetlen, ami megszerezhetetlen, ami
csak ajándékként lehet a miénk. Jézus Krisztus, aki fölkelt,
aki fölállt, aki föltámadott, Ő lép hozzánk, és azt köti a lelkünkre, a szívünkre: nem állhatunk meg sehol, ott sem, ahol
úgy érezzük, már nincs erőnk továbblépni. Ha igazán a szeretet misztériumában akarunk élni, akkor engednünk kell,
hogy Ő állítson föl, hogy már ne a saját erőnkből, hanem az
Ő erejéből járjunk, éljünk.
Gondoljunk arra, hogy van, akit nem tudunk igazán szeretni. A saját erőnkből már mindent megpróbáltunk, hogy
szeressük, hogy elfogadjuk. A próbálkozásunk újra és újra
kudarcba fullad. Nos, ez az ember a vég, számunkra ő a kereszt. Az igazi élet azonban ezen túl van. Krisztus ereje föl tud
segíteni, és újra tudunk lépéseket tenni felé. Nem arról van
szó, hogy mi nem nyugszunk bele, mert nem tudunk szeretet
nélkül élni, hanem hogy a szívünkben Krisztus az, aki nem
engedi, hogy félmegoldásként valahol megálljunk. Ő az, aki
újra és újra arra késztet, hogy támadjunk föl. Engedjük, hogy
a szeretet tovább segítsen minket azon az úton, ami az igazi
és új életet jelenti számunkra. Mert ettől a fölállástól, a Föltámadottal való együtt járástól változik meg az életünk. Egy
idő után majd azt érezzük, amit Krisztus: nem mondhatunk
le senkiről, mert mindenkiért felelősök lettünk.
Túl kell lépni önmagunkon, mindenkiért felelősséget kell
vállalnunk. Ez azt jelenti, hogy a szívünkben – mint Krisztus,
aki mindenkiért meghalt – mindenkiért tudunk imádkozni.
A föltámadásnak az örömünnepe jelenti ezt az egyetemességet, amelyben az ember túllép önmaga végességén, gyengeségein, erőtlenségén, és odakínálja magát, a szívét, egész valóját
Krisztusnak: itt vagyok, Uram, állíts föl engem. Tedd teljesebbé, tökéletesebbé az életemet, hogy úgy tudjak szeretni, ahogy
Te szerettél. Mert ez az élet, erre vagyok meghíva.

Ez húsvét öröme. Ez kell, hogy átjárja a szívünket, ennek
kell kiragyogni a szemünkből, a szavainkból, a cselekedeteinkből. Kérnünk kell Istentől, hogy újra és újra állítson föl
bennünket, adja meg nekünk, hogy a szeretet által föl tudjuk
tárni a világnak, mit jelent az Isten országa.
Görbe József atya

Nagy Éva

Túrmezei Erzsébet:
Aki helyett Krisztus vérzett
Mikor utolsót vonaglott a teste,
mikor már minden elvégeztetett,
mentem alá a gyász hegyéről én is.
– S ölbe vettem egy síró gyermeket...
Megsimogattam... lázadó kezemmel,
mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt.
S akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt.
Az ő testét fedi a sziklabolt.
Már csak szeretni, simogatni vágytam,
haladni csendesen, mint Ő haladt,
aki helyettem roskadt le a porba
Golgota utján a kereszt alatt.
Helyettem. Énhelyettem! Énhelyettem!
Ez a szó zengi át életem.
– Napfény gyanánt ez tündököl felettem,
s ez nyitja meg a mennyet is nekem.
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Házaspárok találkozója
„Szánjatok egy napot házasságotok ápolására
Isten oltalmában!”

Í

gy hívtuk idén is plébániánk házaspárjait egy tartalmas,
vidám napra február 17-én. Összejövetelünket tudatosan
a házasság hetére időzítettük, melynek idei mottója volt:
„Veled kiteljesedve”.
Tizennyolc házaspár érkezett nyitott szívvel és sok süteménnyel megrakodva. A bevezető gondolatok és a Szentlélek segítségül hívása után egy fiatal bagi házaspár – Horváth Viki és Laci – beszámolóját hallgattuk meg. A minden
ember életét irányító négy alapigényről szóló előadásuk
mély, őszinte, közvetlen, vidám hangulatú volt. Alapigényeink azok, melyek mentén igyekszünk megvalósítani
boldogságunkat, egymást segítve a kiteljesedésben. Ezek a
következők: • szeretve lenni, • szabadnak lenni, • tartozni
valakihez, • értékesnek lenni. Az előadó házaspár minden
egyes témakör után kérdéseket tett fel, melyeket párunkkal
megbeszéltünk. Majd kiscsoportos gondolatmegosztás következett az elhangzottakkal kapcsolatban.

Az étkezéshez és a filmnézéshez átrendeztük a termet.
Gutyánné Nusinak, Fazekas Marcsinak és Kégl Lacinak köszönjük a finom ebédet, melyet József atya is velünk együtt
fogyasztott el. A szünetek és az ebéd idejét is kihasználtuk
ismerkedésre és beszélgetésre.
A délután fő programja az „English – Vinglish” c. film
megtekintése volt, melyet Huszár Attila választott ki, és
néhány mondattal elő is készített. A film témája megérintett bennünket: a családban kialakult alá- és fölérendeltség,
megalázottság, s annak megoldása tanulságos volt. A látottakat csoportosan vitattuk meg. Ezt követte a „gyöngyfűzés”,
az, hogy ki, milyen értékes gondolatot visz magával haza
a találkozóról. Végül a szentmise könyörgéseit fogalmaztuk
meg, hiszen a napot ezzel zártuk.
Kedves Házaspárok! Szeretnénk néhány kérdést feltenni Nektek. Beszéljétek meg, gondoljátok át hitvesetekkel:
Hogyan hozzuk meg döntéseinket házaspárként? Mi segít,
hogy őszintén meghallgassuk egymást? Hogyan tudunk
kiengesztelődni, egymás mellett dönteni házaspárként?
Hogyan segíti kapcsolatunkat a közösen megélt hit? Mit adhatunk egymásnak, családunknak, közösségünknek, Istennek házaspárként? Hogyan gazdálkodunk időnkkel házaspárként, van-e időnk egymással beszélgetni?

IV. évfolyam 1. szám
Erősítsük egymást, törekedjünk a boldog házasságban
megélt életre! Igyekezzünk megélni szentségi házasságunkat a családban, a világban, hiszen a jó család olyan közösség, ahol az élet megtelik hűséggel, igazsággal, szépséggel és
szeretettel.
Várunk újabb párokat is közösségünkbe, akik eddig még
távol maradtak házas csoportunktól.
Tiszai Jutka és Árpád

Vidám nyugdíjasok klubja
„Viszlát meló, klubélet helló!”

C

élunk az idősebb korosztály közösséggé szervezése.
Erősítenünk kell egymást, hogy idős korban is hasznossá váljunk családunk, barátaink, ismerőseink, egyházközösségünk javára, valamint válaszolni tudjunk mindennapi
életünk kihívásaira.
Az első alkalomra közel 30 fő jött el. Nagyon nagy szeretetben és vidám hangulatban telt az összejövetel, melyet
a „Mit jelent egészségben megöregedni, hogyan őrizhetjük
meg szellemi és fizikai képességeinket?” témakör vezetett
be. Hisz életmódunknak jelentős hatása van hátralévő életünkre. Majd fiatalkori örökzöld slágereket hallgattunk, és
együtt énekeltük: „Nem csak a húszéveseké a világ!” Jókedvű, vidám délutánunk befejezéseként imádkoztunk, áldást
kértünk közösségünkre, hogy azokat a feladatokat, azt a küldetést, melyre az Úr meghívott bennünket, elvégezhessük.
Vele és általa találjuk meg az utat, eszközöket keresztény
hivatásunkban, szeretetben, hitben és vidám közösségben.
Klubunk összejöveteleit havi rendszerességgel tartjuk.
Ízelítő terveinkből: egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, kímélő torna, könyvajánló, séták, színházlátogatás,
filmvetítés, sütés-főzés stb. Színes programjainkra várunk
minden kedves látogatót!
Gutyán Mihályné Nusika

Kézműves kuckó

E

lső alkalommal rendeztük meg április első vasárnapján
16 órakor „Kézműves kuckó” programunkat, ahol ezúttal apró rózsák elkészítését tanultuk meg. Terveink között
szerepel horgolás, kötés és
egyéb kézimunkák felelevenítése.
Virágvasárnap 16 órakor
ismét találkozunk, hogy
még húsvét előtt fonalból
nyuszit, készítsünk, és tojásdíszítési technikákkal ismerkedjünk.
Szeretnénk a jövőben
minden hónapban találkozni, minden érdeklődőt nagy
szerettel várunk!
Szabados Erika
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Testvéri kapcsolat

N

agy örömömre szolgál, hogy írhatok néhány gondolatot
azokról a nagyon szépen és tartalmasan telt napokról,
melyeket Csömörön töltöttünk a Csömöri Római Katolikus
Egyházközség és a Csömöri Szent Rita Karitász Közössége
vendégszeretetében 2017.
március 14-17. között. Fél
éve, november 23-24-én
a csömöri egyházközség
tagjaival vettük föl a kapcsolatot a Munkácsi Szent
Márton Karitász egyházmegyei irodjának közreműködésével. Úgy láttuk,
hogy egy új testvéri kapcsolat van születőben, s
már akkor le is szögeztük, hogy mi is szeretnénk meglátogatni a csöömörieket. Így indultunk útnak nyolcan az Aknaszlatinai
Római Katolikus Egyházközség és a Szent Család Karitász
képviseletében a fentebb említett időpontban.
Jómagam mérföldkőnek tekintem ezt a testvéri találkozót.
Immáron négy és fél éve vagyok az aknaszlatinai egyházközség lelkipásztora. Kezdetben, amikor átvettem a plébánia
vezetését, a karitász súlyos gondokkal küszködött. Jöttöm
előtt hunyt el az addigi karitászvezető. Utána néhány belső
feszültségekkel teli esztendő következett a karitász életében.
Két éve azonban Isten segítségével rendbe tettük, új munkatársak jöttek, új célokat tűztünk ki magunk elé. (Ukrajnában
statisztikai az önkormányzatilag–államilag működtetett szociális háló. /A szerk.) Sajnos nincs tudomásom arról, hogy az
előzőekben az egyházközség tartott-e fenn testvéri kapcsolatot valamely más közösséggel, de most ez sikerült. Kitörtünk
bezártságunkból! Hála a Mindenhatónak és a csömörieknek!
Nem vagyunk egyedül, és ez sokat számít. Megosztott bánat
– fele bánat; megosztott öröm – dupla öröm!
Érkezésünkkor nagy szeretettel és finom ebéddel fogadott
bennünket Szántóné Hermányos Mária és családja. Estére
egy nagyon színvonalas, vidám programra hívott bennünket a Csömöri Szent Rita Karitász Közösség. A Váci Egyházmegye karitatív szolgálatot teljesítő szervezetei számára
kedvezményes jegyet ajánlott fel a Magyar Nemzeti Cirkusz,
hogy jelen legyenek a premier előtti ruhás főpróbán. A bejáratban megismerkedtünk Kákonyi Anettel, a Csömöri Szent
Rita Karitász Közösség vezetőjével. Maga a cirkuszi program
nagyon jó kikapcsolódási lehetőség volt a kényelmes, mégis
fárasztó utazás után. A szünetben megismerkedtünk Görbe
József plébános atyával is, a nap végén pedig elmentünk megpihenni szállásadóinkhoz. Ezúton szeretném megköszönni
a többiek nevében is, hogy befogadtak bennünket otthonaikba: Hermányos Mária, Dr. Bándi Gyuláné Klára, Oláh István,
valamint Raucsik Lászlóné Katalin és családjaik.
Másnap szép nemzeti ünnepünkre ébredtünk, az 18481849-es forradalom és szabadságharc emléknapjára. Szentmi-
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sével ünnepeltük meg ezt a napot. József atya megkért, hogy
mutassam be a legszentebb áldozatot a Szentháromság-plébániatemplomban. Akkor igyekeztem egy pici képet festeni
arról, hogyan is élünk mi Kárpátalján. Kifejeztem hálám azért
a sok segítségért, melyet kaptunk/kapunk Magyarországtól,
különösen most, az orosz-ukrán határ mentén dúló, és ránk is
hatással levő háború okozta elszegényedés miatt. Felemelő érzés volt, hogy nemzeti ünnepünkön együtt tudtunk ünnepelni.
A történelem húzta falakat
az ember a szív szabadságával tudja átlépni, hogy
megerősödjön a testvéreivel való közösségben.
A nap további részében
közös ebéd következett a
plébánián a Csömöri Római Katolikus Egyházközség plébánosával, a képviselőtestület és a Csömöri
Szent Rita Karitász Közösség vezetősége tagjaival,
ahol nagyon sok szép
ajándékot kaptunk. Meg kell említsem azt a gyűjtést, melyet a csömöri egyháközség szervezett számunkra. Tavalytól
konyhát működtetünk rászorulóink számára, akik heti öt alkalommal kapnak meleg ebédet. Többjüknek ki is hordjuk, s
a triciklire való gyűjtés ezt a tevékenységet könnyíti meg. Az
adományt a plébánia nagytermében vehettük át, mely azóta
el is fogyott, mert itthon megvásároltuk a triciklit. A képét el
is küldtük a csömöri egyházközség honlapjára. Isten bőséges
áldása kísérje a jószívű adakozók életét! (Fotó a 6. oldalon.)
Délután a Gloria Victis emlékhely után a Hősök terére
mentünk, ahol részt vettünk a csömöriekkel az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára készített emléktábla koszorúzási ünnepségén és az azt követő programon
a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az ünnepi műsor után
Fábri István polgármester úrral találkoztunk, így kifejezhettük hálánkat, hogy jelen lehettünk az ünnepi programokon.
A következő nap körbejártuk Csömört két nagyszerű idegenvezetőnkkel Onhausz Erzsébettel és Raucsikné Katival,
este pedig kiscsoportos beszélgetés keretében összefoglaltuk
ittlétünk tapasztalatait. Mindannyiónkban az öröm és a hála
szavai csengtek vissza, valamint azt is megfogalmaztuk, hogy
a közösségünk is erősödött. A negyedik nap reggelén útnak
indultunk hazafelé, hogy elvigyük a Csömörön kapott jó tapasztalatokat Aknaszlatinára, ahol folytatjuk szolgálatainkat
az Úr dicsőségére és a lelkek üdvösségére.
Megköszönöm az Aknaszlatinai Római Katolikus Egyházközség és a Szent Család Karitász nevében mindazoknak,
akik bármilyen módon hozzájárultak ottlétünkhöz. Nagyon
reméljük, hogy jó folytatása következik ennek a testvéri kapcsolatnak, s hogy mi is vendégül láthatjuk a csömörieket
egyházközségünkben. Áldott készületet kívánunk most, a
nagyböjt szent idején, hogy megerősödjünk Krisztus Urunk
jelenlétében, s a Tőle kapott hivatásainkban, szolgálatainkban, és teljes lélekből éljük meg a feltámadás ünnepét.
Szeretettel, imával:
Béres István, aknaszlatinai plébános
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ILLIK TUDNI, TUDNIILLIK

HAGYOMÁNY

Feketevasárnap

A húsvéti ünnepkör
a néphagyományban

Nagyon fontos a tudatosság. Például: nem azért vagyunk
katolikusok, mert annak születtünk, vagy mert annak
neveltek szüleink, hanem amikor felnőtt kereszténnyé
váltunk, szabadon eldöntöttük, hogy mi katolikusok akarunk lenni. Meggyőződtünk arról, hogy az igazság teljessége ebben a vallásban van leginkább jelen.
A szokásainknak vannak okai, alapjai és van tartalmuk. Semmit se pusztán a szokás miatt tegyünk! Legyünk tisztában a szokás tartalmával, és a belsőre figyeljünk, ne a külsőségre. Különben a lényeg vész el.
A nagyhét előtti 5. vasárnapot feketevasárnapnak nevezzük. Miért? Azért, mert Magyarországon a középkorban
minden képet, szobrot és a feltámadt Jézust ábrázoló feszületeket fekete (később lila) lepellel takartak le. A nagyhét
előtt már minden Krisztus szenvedésére, áldozatára mutat.
A középkorban számos feszület volt feltámadt, megdicsőült korpusszal, sőt voltak arannyal, gyémánttal, ékkövekkel kirakott feszületek és keresztek, amelyek szintén
a feltámadás dicsőségét hirdették. Ezért a feltámadásra,
örömre, megdicsőülésre utaló képeket, szobrokat, feszületeket eltakarták. A Katolikus Egyház direktóriuma
szerint ez a szokás a mai szenvedő, halott Krisztus-ábrázolásoknál már nem indokolt. Emiatt nem kell minden
szobrot, minden festményt és minden feszületet letakarni.
Az eltakarás, letakarás a misztikumot is jelképezheti.
Emiatt a főoltár képét, esetleg egy feszületet el lehet takarni,
mintegy ezzel jelezve, hogy valami titokzatos, valami egészen szent dolog készül. Ilyen titkot jelez, takar el a vélum
vagy az ortodoxiában az ikonosztáz. Ezt is hivatott a nagypénteki liturgiában a szent keresztfa leplezése jelképezni.
Imádkozzunk: Urunk Istenünk add, hogy szívünkben
és értelmünkben imádjunk Téged, és ne csak formaságokat műveljünk! Segíts nekünk, hogy a hagyományainkban ne csupán gépiesen utánozzuk elődeinket, hanem
tudásunkat és hitünket elmélyítve őszinte hit, remény és
szeretet munkálkodjon bennünk! Uram! Te azt mondtad, hogy már nem a szolgáid vagyunk, hanem a barátaid. A szolga nem tudja, mit miért tesz, csak végrehajtja
a parancsot. Kérünk, vezess minket a Szentlélek megvilágosító kegyelemével úgy, hogy ne megszokásból, hanem
tudatos tettekkel imádjunk Téged, és így készüljünk húsvét igazi titkának megünneplésére, most és mindörökké.
Ámen.
Huszár Attila

Húsvéti emlék
Emlékszem, gyerekkoromban ilyenkor tavasszal körbejártuk a falut és a földeket, vittük a Szentséget és az esperes
atya megáldotta a vetést. Ez is a misztérium része volt, ahogyan az ötórai harangszó, mely sokunknak most is nagyon
hiányzik. Mert ez a harangszó a nap első imája, Isten rendjének része, amely megnyitja az eget, és áldást kér ránk.
Nagy Éva
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a baromfiak elé szórják, a sonkacsontot a gazdag termés
reményében a gyümölcsfára akasztják.

A

karácsonyi jászol ígérete Krisztus kereszthalálával és
feltámadásával teljesedik be, s mint minden ünnephez,
a feltámadás ünnepköréhez is számos, már részben elfeledett vagy napjainkban felelevenedett néphagyomány kötődik, melyek között több is a kereszténység előtti korokban
gyökerezik. A húsvét megünneplésében a keresztény szokások különösen jól keverednek az ősi szokásokkal, a népi
hagyományok közül némelyek be is épültek a keresztény
vallási ünnep rítusaiba – étel-és barkaszentelés – , más elemei párhuzamosak vele, s családi, baráti, falusi közösségek
ünnepi szokásaiként maradtak fent.
A körmenet népi változata: az ünnep hajnalán tartott körmenet során a hívek körbejárják a falut Jézust vagy a Szent
Sírt keresve. A határ menti kereszteket végigjárva a legtávolabbinál találják meg a Krisztus-szobrot, amit diadalmenetben, zsoltárokat énekelve visznek vissza a templomba.
Jól kapcsolódhat ehhez a húsvéti határkerülés szokása,
mellyel a gonoszt és a veszedelmet tartják távol a falu és
környéke földjeitől.
A húsvéti locsolkodásban a víz megtisztító-megújító szerepének hatása él tovább napjainkban is. Ma inkább csak
a fiúk, korábban a férfiak is locsolóverseket mondva és engedélyt kérve, a kútvizet felváltó kölnivel öntözik a lányokat, asszonyokat, cserébe hímes tojást, süteményt, a kisfiúk pénzt is kapnak. Ez a legismertebb, alig százéves szokás
bibliai eredetre vezethető vissza: a Jézus feltámadását hírül
vevő és továbbvivő, ujjongó asszonyokat a sírt őrző római
katonák csak úgy tudták lecsillapítani, hogy vízzel lelocsolták őket. Íme egy locsolóvers részlete, mely felidézi a bibliai
jelenetet:
A katonák, kik
Jézust megfeszítették,
A síró asszonyokat
Vízzel szétkergették.
A víz megújító hatásának hite a kölnivízzel való locsolóversben is jelen van:
			
...Kék ibolyát láttam
			
El akart hervadni,
			
Szabad-e locsolni?
A víz szépséget megőrző tulajdonságában való hit elevenedik meg a nagypénteki patakmosdásban is. Élő szájhagyomány szerint az eredményességet biztosítandó ennek
a rituálénak kora hajnali órában, nyilvánosságot, találkozást-köszönést elkerülve, teljesen titokban kellett történnie.
A felelevenített szokás nem zárja ki a nyilvánosságot.
Az ételszentelés szokása a X. század óta ismert. Húsvétvasárnap a bárányhús – újabb időkben ezt a sonka váltja fel
–, a bor, a tojás, a kalács erre az alkalomra készített, díszes
terítővel letakart kosárban való megszentelése ünnepi mise
keretében a templomban történik. A bárány Jézus áldozatát, a bor kiontott vérét szimbolizálja, a tojás az újjászületés
szimbóluma. A szentelmények otthoni közös elfogyasztása
után a maradékokat különböző módon kezelik: a morzsát

A barkaszentelés Jézus Jeruzsálembe pálmaágakkal való
diadalmas bevonulásának ünnepén, virágvasárnap történik.
Nyugaton a VIII. században terjed el ez a keleti ünnep, ettől fogva nevezik Dominica palmarumnak. Ahol a pálma
nem honos, e napon barkaágat szentelnek, amit a hívek
hazavisznek. A megszentelt barkaág a népi hiedelem szerint zivatar, villámcsapás, tűz, jégeső, rontás, betegség ellen
nyújt védelmet, de egyes helyeken jóslásra is felhasználják.
A barkaszenteléshez kapcsolódó szokások egyik legkedvesebb darabja a Bújj, bújj, zöld ág...című gyermekdal és -játék.
A bárány a győzelmi zászlóval a liturgikus húsvéti jelkép.
Ennek ellenére Nyugat-Európában a nyúl vált általánossá
a közelmúlt hagyományában, hozzánk Németországból
került. A feltámadással, a húsvéttal – mint vallási ünneppel – semmi kapcsolata nincs, s bár sokféleképp magyarázzák eredetét, az valójában máig tisztázatlan. Ennek ellenére
sajnos összefonódott húsvét ünnepével. Bárhogy is van,
a keresztény kultúrkörben a bárány helyett a nyúl lett a gyermekfolklór része.
A húsvét legmeghatározóbb tárgyi jelképe a piros tojás,
a hímes tojás, az írott tojás. A tojások díszítése, a tojásírás
a keresztény gyakorlatnál ősibb, pogány eredetű. Tavaszi
életerőt szimbolizáló, termékenységvarázsló jelkép a néphagyományban. A húsvétra ajándékozott díszített tojásnak
az egyházi ünneppel is szoros a kapcsolata, szerepe van az
egyházi szimbolikában: a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi. A húsvéthétfői locsolkodás és piros tojás ajándékozása
közötti szoros kapcsolat a legismertebb.
Egyes helyeken a barátok egymás közötti, hímes tojással
való megajándékozása a húsvétvasárnapot követő fehérvasárnaphoz kötődő barátság, a rajongó szeretet szimbólumaképp. A komatálazás, tojáscsokkantás, e naphoz kötődik.
Az egymást így választó komaság egy életre szólt, gyakorta
erősebb volt a vérestvéri kapcsolatnál. 		
A tojás hímzésének, patkolásának, írásának, festésének
páratlanul gazdag a formavilága. A gyerekek persze nem az
esztétikai élmény, hanem a színes papírba rejtett csoki miatt
keresik boldogan a húsvéti tojást, amit a nyuszi hozott.
A húsvéti népszokáskincs tárházából csupán egy csokorra valót köthettünk. Törekedjünk arra, hogy újra felelevenítsük és az ünnepek gyakorlatává tegyük e szép szokásokat.
/Forrás. Hagyományok és ünnepek, Wikipédia,
fotó: Magyar Kurir/ Gubekné Ludas Mária
Kiadja a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány 200 példányban. Felelős
kiadó az alapítvány mindenkori vezetője. Szerkesztők: Dr. Bándiné Tóth Klára, Gubekné
Ludas Mária, Hermányos Mária, Nagy Éva, Tiszai Árpádné és közösségünk tagjai.

Ostyasütés

N

agycsütörtökön „Urunk Jézus elárulásának éjszakáján
fogta a kenyeret, hálát adott,
megtörte és így szólt: Vegyétek
és egyétek, ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az
én emlékezetemre! Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek,
és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ezért aki méltatlanul eszi
a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen
vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék
a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak iszik és eszik
anélkül hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét
eszi és issza.” 1 Kor.11,23: 24:26:27
Az Eucharisztia Jézus Krisztus testének és vérének áldozata, melyet azért alapított, hogy az egyházra bízza halálának és feltámadásának emlékezetét, és eljöveteléig jelenvalóvá tegye áldozatát. Az ostya kovásztalan (kelesztés nélküli)
kör alakú kenyér, amely búzalisztből és vízből készül. Latin
eredetű neve – hostia – áldozatot jelent. Jelenlegi alakját
a 12. században nyerte el.
Egy kb. 15 cm átmérőjű
lapocska, amelyen a sütővasak különböző mintázatán bibliai jelképek
szerepelnek: Krisztus a
kereszten, bárány, szív,
Szentlélek, IHS felirat,
Krisztus szögei.
Korábban a papok és szerzetesek feladata volt az ostyasütés. Erdélyben, pl. Szentegyházán régebben a tanító vagy
a harangozó készítette, látta el vele a települést. Győrben
a háború előtt az orsolyita nővérek készítették, majd civilek
vették át. Ma már pl. a káptalandombi Egyházmegyei Hivatal üzemében 11 000 db-ot is sütnek, a munkát hagyományosan, kézzel végzik. Régen parázs fölött, vagy sparhelt
tetején sütötték, később vas sütőformákban. A tésztának
csakis búzából valónak és frissen készültnek kell lennie,
hogy a romlás veszélye ne álljon fenn.
Az így sütött „házi” ostya nem összetévesztendő az átváltoztatott, szentmisén magunkhoz vett ostyával, mely az egység, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, melyben Krisztust
vesszük magunkhoz. A kegyelem, mert életet nyerünk, hiszen ÉL és ETET!
A fenti képen látható ostyát magam sütöttem, nincs
szentelve, nincs átlényegítve, csak egy tárgy. Nem kön�nyű feladat az ostyasütés, mert az a gyönyörűséges vas sütőforma, melyből kettő is van, nagyon nehéz. Mindkettőt
ajándékba kaptam. Az egyik az Ipoly mellől van és Irénke
(már csak a képét őrzöm), az ottani postáskisasszony sütött vele, a másik, nem tudom honnan, valahogy hozzám
került. A Pilis hegységben most is készítenek háznál ostyát.
(A karácsonyi színes ostyák készítéséről majd a későbbiekben írok.)
/Forrás: Egyházi törvénykönyv, Magyar Kurír/
Nagy Éva
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Mária Légió

Mert az ebédet vinni kell!

M

ária Légiónk egy lelkiségi mozgalom. Célja, hogy
apostolkodásunkkal minél több embert elvezessünk, ill. visszavezessünk a hithez, Mária segítségével és
alázatával Krisztushoz.
A Mária Légió legkisebb egysége a praesidium. A mi
praesidiumunknak 10 aktív tagja van és 31 segédimádkozó
(háttérimádkozó) tagja, akik a naponta elmondott imáikkal
segítik az aktív tagok munkáját.
Mindannyian részt veszünk azon szentmisén, ahol megkapjuk Görbe József plébános úrtól a lelki útravalót egész
hétre. Ennek szellemében tartjuk meg a szentmise után
imádságos összejövetelünket, ahol megbeszéljük apostolkodásaink történeteit és eredményeit.
Apostolkodásunkhoz tartozik, hogy verseket, imádságokat, ill. a Szűzanya csodás érmét adjuk a megszólított
testvéreknek. Példaként egy vers:

Jutalom
		
Nagyobb kincs a földön
		
Nincs a szeretetnél,
		
Örülj, ha valaha
		
Egyszer is jót tettél.
		
Ha egy könnyet
		Egyszer letöröltél,
		
Édesebb az minden
		Más örömnél.

Népköltészet, a csíksomlyói nagytemplomból

A csodás érem imája
Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk,
kik hozzád menekülünk!
Amikor a fenti verset és a Szűzanya csodás érmének
imáját elolvassák, felragyog az emberek arca. Hiszen ez az
egyetlen olyan érem, amit maga Szűz Mária, Isten anyja
ajándékozott az embereknek, és amelyhez nagyon sok kegyelem kapcsolódik.
A Szűzanya támogatásával és a papi lelki vezetőnk irányításával olyan feladatok találnak meg, ahol tudunk segíteni a nehéz helyzetben levőkön. Néhányat kiemelve (a teljesség igénye nélkül): két közösséget vezetünk az Összefogás
Kft.-nél a testi és értelmi fogyatékosok körében, valamint
a Lámpás Alapítványnál az állami gondozásból kikerült fiatalok körében. Megismertetjük őket a Jóistennel, a hittel,
imádságokkal, és segítünk problémáik megoldásában.
A Mária Légióban megtapasztaljuk a közös ima örömét,
és hogy milyen jó együtt másokért tevékenykedni. Összejöveteleinket egymás iránti tisztelet és szeretet hatja át. Érezzük a Szűzanya segítő szeretetét, közbenjárását szent Fiánál.
Nem mi választottuk, választjuk a Légiót, hanem a Szűzanya választott – választ ki minket.
Koller Mária

A

z aknaszlatinai Szent Család Karitász ingyenkonyhája
2015. októberétől működik. Általában, amikor egy dolog elkezdődik, idővel belerázódik az ember és egyre kön�nyebb lesz. Nálunk ez nem így lett...

Bár az ingyenkonyhán minden rendben volt, az időseknek,
betegeknek történő ételkihordással sem volt gond. Idén januárban azonban hosszadalmas betegsége után, elhunyt az
a kedves fiatalember és jó munkatárs, aki autójával hordta
ki az ebédet 8,5 km körzetben. Ekkor jött a kérdés – hogyan
tovább? Volt a faluban egy asszony, akit, ha bármire megkértünk, mindig zokszó nélkül megcsinálta. Hát így bővült
a karitászunk még egy taggal. Megkérdeztem tőle, nem esne-e nehezére kihordani az ebédet az időseknek kerékpárral.
Igent mondott, és elkezdte a munkát. Azonban jött a nagy
hóesés! Gondoltam magamban, biztos nem fog menni a dolog, mert ilyen nagy hóban még tolni sem lehet a biciklit. De
tévedtem – másnap megjelent Móni (így hívják a munkatársat) egy szánkóval. Megkérdeztem tőle: nem lesz nehéz
szánkóval szállítani az ebédeket? Azt mondta, higgyem el,
hogy nem, mert sajnálja a szegény beteg, öreg embereket.
Én mindennap azért imádkoztam, nehogy megelégelje és ne
mondja azt, hogy elege van. De Móni jött kitartóan, minden
nap, kifogás nélkül, akár esett, akár fújt.
Közben november végén kialakult egy nagyon jó testvéri
kapcsolatunk a magyarországi Csömöri egyházközséggel.
Amikor nálunk jártak Aknaszlatinán, megkérdezték tőlünk,
hogy miben segíthetnek, mire lenne a karitásznak szüksége?
Sok beszélgetés és tanácskozás után arra a döntésre jutottunk, hogy kellene valami jármű, amivel megkönnyíthetjük
az ebédek kihordását. Így jött az ötlet, hogy vegyünk egy
triciklit! Írtunk a Csömöri egyházközségnek és a Csömöri
Szent Rita Karitász munkatársának, Hermányos Máriának,
aki nagyon szívén viseli a kárpátaljai magyarok sorsát, és elkezdődött a gyűjtés. Idén március 14–17-én vendégül láttak
bennünket Csömörön. Csodálatos 3 nap volt, ahol egy ünnepi ebéd keretében átadták nekünk az összegyűjtött összeget. Nagy volt az öröm és a hála. Amikor itthon megvettük
a járgányt nagy volt az öröm. Isten áldjon meg minden kedves embert, aki hozzájárult a tricikli gyűjtéséhez! Nagyon
nagy segítség ez egy olyan ember munkájában, aki szeretetből segí a rászorulók és idősek sorsán.
Ruszányuk Zsuzsanna, az aknaszlatinai karitász vezetője
Forrás: www.ferences.hu/hirek_010-2017.php
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KARI TÁS Z HÍ REK
A nagyböjti lelkigyakorlatról
A nagyböjti lelkigyakorlat a bűneinkért való elégtétel, s ennek egyik módja az alamizsnálkodás. Már Szent Kelemen
pápa írja: „Jó az alamizsna, mint a bűnök levezeklése. Jobb
a böjt a puszta imádságnál, de az alamizsna mindkettőnél
jobb: a szeretet /ha alamizsnálkodó és tevékeny/ befödi a
bűnök sokaságát” (1Pét.4,8.) És az Újszövetségben Krisztus Urunk is azt tanítja, hogy egy pohár víz és egy falat
kenyér, a legkisebb alamizsna is az Úr választottjai közé
emel. Természetesen alamizsnán értjük a keresztény karitász minden megnyilatkozását, az irgalmasság cselekedeteit mind. A másokért áldozatos munkát vállaló testvéreink,
közösségeink, a modern caritas-mozgalom keretében született csömöri Szent Rita Karitász Közösségünk és minden
L. M.
támogatója is ezen az úton jár. 		

T

avaszi örömhíreink közösségünk erősödéséről tanúskodnak:
• A Hájastészta- és fánksütő versenyen szépen szerepelt
közösségünk, köszönjük a csapat fáradozását. Gratulálunk
Raucsikné Katinak és Gombásné Zsuzsinak, akik sajtos
fánkkal, illetve fekete ribizli lekvárral 2. helyezést értek el,
és Endrédyné Ancinak, aki harmadik lett túrófánkjával.

tojással. Nagyhét keddjén 14 órától csomagolunk 66 család
számára. Ezúttal támogatottjainkat kérjük meg, aki tud, jöjjön el az adományokért 16 órától a plébániára.
• Karitászpontunk áprilistól nyári nyitva tartással működik
csütörtökönként 17–19 óra között. Ezután csak gyermekholmikat fogadunk és adunk tovább. A csömöri rászorulók
nevében hálásan fogadunk minden fölajánlást.
• Minden pénteken 16.30-tól várja Juhászné Melinda a
franciául tanulni vágyó, 5–9 éves gyermekeket játékos nyelvi képzésre a plébánián. A rászoruló gyerekek ingyenesen,
a többiek adomány fejében vehetnek részt a tanfolyamon, de
a bevétel a karitászé, csakúgy, mint Kővári Kata szerdánkénti jógaoktatásánál.
Bankszámlaszámunk:
Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány
65100242-11405870 megjegyzés: karitász
Elérhetőségeink:
06 30 667 8407
Honlap: www.csomorplebania.andocsi.hu/közösségek menüpont. Facebook: Szent Rita Karitász
Legközelebbi találkozónk a plébánián május 2-án kedden,
18 órakor lesz.

A karitász munkatársak imája

• Idén Tatán szervezi egyházközségünk a családi tábort,
ahová két rászoruló család juthat el többek közt karitászunk
támogatásával.
• Március 15-én együtt ünnepelt velünk a kárpátaljai testvérközösség plébánosa és Szent Család karitászuk 7 tagja.
• Új tagot köszönthettünk Ujfalusi Szabolcs személyében,
akinek már most hálásak lehetünk: vállalta a családok elutaztatását mikrobusszal a tatai családi táborba, valamint
az ünnepi ebéd elkészítését az aknaszlatinai vendégek és az
egyházközösség vezetői számára. Köszönjük szépen!
• Ruhabörzét tartottunk április 2-án a plébánián, ahol bárki
válogathatott vadonatúj férfi alkalmi ruháinkból.
• Húsvéti élelmiszer-adománygyűjtést szerveztünk április
7-8-9-én a Coop-ban (Szövi). Az országosan meghirdetett gyűjtésnek megfelelően a templomban és a plébánián
is vártuk, és kaptunk is adományokat testvéreinktől. – Köszönjük szépen! – Ezeket egészítjük ki a megtakarított bevételeinkből vásárolandó élelmiszerekkel, kolbásszal, zsírral,

Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem.
Lehetővé tetted, hogy viszontszeresselek.
Elém hoztad embertestvéreimet, akikben
Felismerhettelek téged, és jót tehettem velük.
Köszönöm, Uram, hogy a te akaratodat
Cselekedhettem. Kérlek, bocsáss meg nekem,
Ha megbántottam embertársaimat!
Kérlek, Uram, növeld bennem az alázatot
És a szolgáló szeretetet!
Árassz el a Szentlélek erejével,
Hogy feladataimat örömmel végezzem!
Add, Uram, hogy a hitben és a Te szeretetedben
Minden körülmények között kitartsak!
A szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim,
Hogy tanítványod vagyok.
Add, Uram, hogy mindennap hálát tudjak adni
Az életemért és a rám bízottakért!
Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket.
						
Ámen
Megállapodásunk szerint ezután az aknaszlatinai Szent Család Karitász is minden hónap első keddjén 18 órakor, velünk egy időben tartja összejövetelét, és minden kezdéskor
imával összekapcsolódva erősítjük egymást. Ez a részünkről
annyi változást jelent, hogy a szokásos kezdő Miatyánk után
elmondjuk a Karitász munkatársak imáját és az Üdvözlégy
Máriát is. – Ez csupán 5 perc, de a közös ima hatalmas erő.
Hermányos Mária
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IV. évfolyam 1. szám

BÜS ZKE SÉ GE IN K

FOGLALKOZTATÓ JÁTÉKOK

Dr. Bándi Gyula

F

ebruár 21-én az Országgyűlés szinte példátlan bizalommal, 178 igen, 5 nem és 1 tartózkodás szavazat mellett
választotta meg Bándi Gyula környezetvédelmi jogászt
(a hazai környezetvédelmi jog megalkotóját) a jövő nemzedékek védelmét ellátó ombudsmanhelyettesnek. (Részletes
írás a Csömöri Hírmondó márciusi számában, és számos
más médiumban olvasható.)

Katolikus képviselő-testületünk elnökének egyházi
tisztségéről nem kell lemondania, de az önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága már elbúcsúztatta külsős tagját
összeférhetetlenség miatt. – Bízunk benne, ha szorosabb
időbeosztással is, de lesz ideje egyházi tisztségét is ellátni.
(A kedves olvasó ezt a lapot is Gyula közreműködése által
tarthatja a kezében. Ő kezeli közösségünk nyomtatóját, és
garantáltan spórol a papírral.)
Megválasztásához gratulálunk, munkájához kívánunk
jó egészséget, további töretlen jókedvet, és mindehhez töltődést Csömör természeti és közösségi értékei között.

Színezd ki a képet!
Melyik nagyheti napon történt a jelenet?

Húsvét üzenete: Jézus szeret minket. Visszaszerezte az örök
életet számunkra.
Színezz minden X-et egy színre, és minden O-t egy másikra!

Batki László
Egészítsd ki, majd színezd a húsvéti tojásokat!

M

árcius 3-án Batki László, a Honvéd Férfikar tagja és
bariton szólamának vezetője a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehette át Áder János köztársasági elnöktől. A díjat Magyarország egyetlen hivatalos férfikórusában
végzett magas színvonalú énekesi és szólamvezetői munkája elismeréséül kapta.
Gratulálunk! Nagy örömmel tölt el minket, hogy a négygyermekes családapát egyházi kórusunk tagjaként köszönthetjük. További boldog életet kívánunk!

H.M.

Figyelem, gyerekek! Húsvét vasárnap a szentmise
után ismét tojáskeresés lesz a plébánián.

