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IV. évf. 1. szám

KRISZTUS FELTÁMADOTT!
Évről évre hallatszik a kiáltás,
felzendül az ének: Krisztus feltámadott!
Azóta is ünneplés folyik, napkelettől
napnyugatig, az éjszakákban újra és újra
tűz gyullad, s ahogy a fénye terjed,
terjed az üzenet: Krisztus feltámadott!
Az éneket halljuk, a fényt látjuk, de
értjük a hírt? Mit jelent a hír?
Jézust, a názáreti prófétát
megölték: tömegek hallották elítélését,
százak látták kínlódását a kereszten. A
végén halálát egy római katona
bizonyította azzal, hogy oldalába
lándzsát szúrt; vér és víz folyt ki a
testéből. De harmadnapon jött a
váratlan hír: él a halott!
Ilyen hírnek nincs párja a
történelemben. De a legmeglepőbb hír is
elveszítheti az erejét: a megszokás
megöli a csodálkozást. Közöttünk is ott
van ez a veszély. Mivel ezzel a hittel
nőttünk fel, szüntelenül ezt ismételjük a
hitvallásban, a hír mindennapivá válhat
és valódi jelentősége elhomályosulhat.
Szívünk-lelkünk nem figyel a tartalomra;
a dráma nem ragadja meg egész
valónkat.
Mit tegyünk, hogy ez ne
történjen meg? Elég nyitott szemmel
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járni a világban, mivel a feltámadás
jelen esemény. A Feltámadott itt van
közöttünk és a belé vetett hitünk általa
megerősödhet. Mint egykor régen, ma
is keresi és gyűjti híveit. Ki tudná
elsorolni a modern idők vértanúit,
akiket nevükön szólított és válaszul
életüket adták érte? Emlékezzünk
Maximilián Kolbéra, aki csendesen
énekelt a híveivel az éhség bunkerében.
A föld kereksége teli van hitvallókkal,
akik viszik a jó hírt, mint valamikor a
hűséges
asszonyok
vitték
azt
Jeruzsálembe.
Valahol,
valamikor
ezeket a modern hírnököket is
meglepték titokzatos hangok, amik az
ÉLŐ-ről beszéltek. Kalkuttai Teréz anya
egy volt közülük; amerre járt,
személyiségével prédikált. De nem csak
a híresekre kell gondolnunk, Jézus
ismeretlen
szolgái
és
szolgálói
mindenfelé járnak: családi házakban,
iskolatermekben, kórházi szobákban,
kutatóintézetekben,
óvodákban,
boltokban, gyárakban - mindenütt -,
mert nincsen bezárt ajtó a feltámadott
előtt. A Feltámadott él és keresi a
híveit, hogy nevükön szólítsa őket.
Gyűjti a fiatalokat, időseket, hogy
Egyházát építsék...
Pintér Miroslav
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KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOK A
NAGYBÖJTI IDŐBEN

Nagyböjt minden vasárnapján, az előző
évekhez hagyományosan, keresztúti
ájtatosságot végeztek a hívek különféle
szándékokra. Jézus Krisztus szenvedését
elevenítettek fel és elmélkedték át
elsőáldozóink az alsó tagozatos
gyermekekkel. Imádkoztak a családok –
családapák és családanyák, hogy
Krisztussal együtt járják a családban
felbukkanó keresztutat, majd a Mária
Légiós testvérek, akik a Szűzanyával
együtt járták végig a szenvedés útját.
Imáikat felajánlották egyházközségünk
híveiért, bűneik engeszteléséért, majd
papi és szerzetesi hivatásokért.
Lélekben megerősödve, bűnbánatot
tartva készülődtek húsvét szent
ünnepére.

BIBLIAÓRÁK SOROZATA
Karácsonytól három Bibliaórára került
sor,
amelyeken
havonta
elmélyülhettünk
az
Ószövetségi
könyvek ismeretében. A januári
előadást ft. György Ferenc, ipolybalogi
lelkiatya tartotta, aki Sámuel első
könyvével ismertetett meg minket. A
februári Biblia ismereteket ft. Hlédik
László, palásti lelkiatya nyújtotta át

2

2011. Húsvét
nekünk, Sámuel második könyvét
elemezve.
Márciusban a Királyok
könyvét
ft.
Gyönyör
László,
ipolyhídvégi lelkiatya próbálta

átnyújtani, amit bölcsességgel való
magyarázattal szőtt át. A Bibliaórákat
mindig házi feladat is követi, ami arra
késztet minket, hogy naponta kezünkbe
vegyük a Szentírást és váltsuk tettekre a
benne rejlő igazságokat.
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BIBLIAVERSENY
Az idei Bibliaversenyt esperesi szinten
ismét a mi egyházközségünkben
rendeztük meg a márciusi hónapban. Az
ellenfélnek egy csapat bizonyult,
mégpedig a Bussai alapiskola diákjai. A
hazai csapatot az idén három diák
alkotta – Balga Dominika, Licsko
Mátyás – akik 7. évfolyamban
tanulnak, majd Makúch Mária, aki 9.
évfolyamos. Az idei könvyvek – Sámuel

első könyve és Lukács evangéliuma
voltak, amelyeket aprólékosan kellett a
versenyzőknek áttanulmányozni. Az
itthoniak eljutottak az egyházmegyei
szintre, ahol április 14. mérhették össze
tudásukat a többi 14 esperesi körben
továbbjutott csapattal. Nagy élmény
volt
számukra
az
erdőbádonyi
papnevelő intézetben versenyezni, ahol
lelki támaszként Mirko kispapunk is
drukkolt a csapatnak.

A MÁRIA LÉGIÓ ÜNNEPE
Március 26. Szőgyénben került sor a
Mária
Légió
fogadalommegújító
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ünnepére – az Aciesre, amelyet évente
rendeznek meg a Légiós testvérek
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
tájékán. 11 aktív és segédimádkozó
utazott el erre a napi „zarándoklatra”,
amely nagy lelki élmény volt a
számukra. A Tessera elimádkozása után
következett a szentmise, amelynek
keretében megújították a tagok a
Szűzanyának tett fogadalmat. Ezt
követte az agapé a helyi kultúrházban,
majd a Commicium ülése, ahol az aktív
tagok vettek részt. A segédimádkozók
eközben keresztutat végeztek az
újjonan épült Kálvárián, majd egy falusi
múzeumot látogattak meg. Lelkileg
feltölöltődve érkeztünk haza szeretteink
közé.

IFJÚSÁGUNK TALÁLKOZÓI A
PLÉBÁNIÁN
Az utóbbi hónapokban rendszeressé
tettük a főiskolás és
dolgozó
fiatalok
találkozóját
a
plébánián. Mivel az
idén
augusztusban
kerül sor az Ifjúsági
Világtalálkozóra
a
spanyolországi
Madridban,
fontos,
hogy azokhoz a fiatalokhoz is eljusson a
Szentatya üzenete, akik nem tudnak
részt venni ezen a felejthetetlen
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találkozón. A központilag kiadott anyag
hittel kapcsolatos témákat tartalmaz,
videó anyagot és egy filmet, amely a
fiatalok részére mélyebb betekintést
nyújt a vallás mindennapi megéléséhez.
A fiatalok jókat beszélgetnek és hasznos
tanácsokat cserélnek egymás között.
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a
testvérek
meglátogatták
a
templomunkat és elmondásuk szerint
megköszönték a nagy lelki élményt,
amelyben ezen a délutánon részesültek.

CSALÁDOK TALÁLKOZÓJA

MINISTRÁNSAINK
ERDŐBÁDONYBAN
A
Család
évével
kapcsolatban
plébániánkon
is
elindítottuk
a
családokkal való összejöveteleket. Az
elsőn, amely a család keresztútja
alkalmából
volt
megszervezve,
lelkiatyánk ismertette a jelenlevő
családokkal,
hogy
szeretnénk
rendszeressé
tenni
a
családok
összejöveteleit. Közös ima, előadás,
foglalkozások, kirándulások, filmvetítés
és egyéb hasznos dolgot szeretnénk
ezeken a találkozókon a családoknak
nyújtani,
hogy
mindennapjaikban
tudjanak a hitükből meríteni.

NYÍRI TESTVÉREINK VIZITÁCIÓJA
Április 4.-én a Mária Légió praesidiumát
meglátogatták a nyíri Mária Légiós
testvérek. Ezen a vizitáción a csábi
praesidium tagjainak összejövetelét
„ellenőrizték”,
tevékenységüket,
működésüket és apostolkodásukat. A
vizitáció végén, amely „jelesre” sikerült,
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Március végén egy hétvégét tölthettek
ministránsaink az erdőbádonyi
papnevelői intézetben.

Egyházközségünket két kilencedikes fiú
– Balga Adrián és Lomen Tamás
képviselték. Gazdag programmal tették
érdekessé az ott töltött napjaikat a
kispapok, melyből nem hiányozhatott
úgy a sport mint a lelki formáció.

összeállította Balga Jácinta
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PASSIÓ ÉNEKLÉSEM TÖRTÉNETE
A 60-as évek végén az egyház
történetében bizonyos módosítások
léptek életbe. Többek között a Passió is.
Felújított formában kiadtak egy új
Passiós könyvet 4 Passióval, amely
könyv a mai napig is érvényes. Akkortájt
a Passiót nem énekelték, hanem
felolvasták a szentmisén, - és ehhez
keresett Szilveszter atya felolvasókat.
Többek között Feri barátom ajánlására
az egyik választás engem érintett. Alig
múltam 18 éves, és azóta is, a felnötté
válásom küszöbétöl, egészen a mai
napig énekelem a passiót. Ugyanis a jó
bevett szokás szerint, pár év olvasás
után,
ismét
áttértünk
a Passió
éneklésére. Szilveszter atya kezdte
megszervezni a vegyes kórust, valamint
a szóló énekeseket. Az én szerepem
elejétöl fogva az evangelista volt.
Munkahelyemröl a hét közepén odavissza 100 km-t utazva jártam haza
a próbára addig, amíg meg nem
tanultuk a Passiót. Nem egy esetben 4-5
órát gyakoroltunk, amíg tökéletesen
nem ment. Egy esetben, áthelyezése
után Szilveszter atya meglátogatta
falunkat, és én elbeszélgettem vele,
megkérdezett engem, hogy megy e még
a passió? És én azt a választ adtam neki,
hogy „ha éjfélkor feltetszik ébreszteni,
akkor is fejből elmondom“. És ő erre
röviden ennyit mondott, hogy „jól
megtanultuk“.
Szilveszter
atya
megtanította velünk 2 hangból énekelni
a karénekeket, amit abban az idöben
kevés helyen énekeltek, és egy - két
hibát leszámítva, jól is sikerült.
Szilveszter atya nagytudású, akaratos,
zenéhez is értö lelkiatya volt, ezért neki
köszönhetöen tanultuk meg a Passiót
ebben a formában. A Passióban jó
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hangú énekesek voltak, akik Urunk
szenvedéseit magas szinten éreztették.
Ugy mint sok helyen, másütt is, minket
is utólért a generáció váltás szele,
aminek következtében a karénekesek
kicserélődtek. Szerepüket átvették
a falunkban működő Szeder Fábián
dalegylet énekesei, akik mindmáig
éneklik a karénekeket.
S befejezésül kívánok minden hívö
számára kellemes, békés, nyugodt
húsvéti ünnepeket!
György Ferenc

NEHÉZ A KERESZTEM
Nehéz a keresztem , Megváltó
Krisztusom,
De amit rám mérsz, szívesen hordozom.
Szívemből szeretlek, ha meg is
látogatsz,
Elédbe térdelek, bármily csapást adsz.
Te Krisztus vagy, mégis összerogytál,
Viszem keresztemet, csak erőt adj
hozzá.
Ha Neked úgy tetszik, váljon áldozattá.
Minden bűnöm bocsásd meg a földön,
Hogy a másvilágon engem ne gyötörjön.
Légy irgalmas hozzám, mennynek,
földnek Ura,
Könyörögj érettem Jézusnak Szent
Anyja!
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azoknak
a tisztítótűz
elengedem.“

lángjait

A 9439 szám: minden nap 7 Miatyánk
elimádkozása 3 év és 255 napon át, és
az utolsó napon még 3 Miatyánk
befejezés képpen.
Filip Ferencné

TEKINTS FEL JÉZUSRA…

...KRISZTUS DRÁGALÁTOS
SZENT VÉRE...
Az Úr Jézus azt mondta Szent
Brigittának:
„Kedves
lányom,
a megostorozásnál kiömlött 9439 csepp
vérem. Mindenkinek, aki naponta
hétszer elimádkozza a Miatyánkot
a szent vérem tiszteletére, és amikor
a 9439 szám kitöltve lesz, ezeket
a kegyelmeket adom:
1. az összes bűneiket megbocsájtom
2. nem tapasztalják meg a pokol és
a tisztitótüz szenvedését, büntetését
3. a vértanúkhoz csatolom őket, mintha
ők is a vérüket ontották volna értem,
nagy szent hitükért
4. ha meghalnak előbb, mielőtt
kitöltötték volna a 9439 számot, úgy
veszem, mintha kitöltötték volna
5. saját rokonait, akik mint a katolikus
egyház tagjai halnak meg, és tökéletes
bánattal bánkódnak bűneik felett,
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Súlyos napokban csak Jézusra nézz,
Mondd el Neki bátran, ami nehéz!
Mondd meg, hogy rábízol mindent
híven,
„Hisz te az enyém vagy”, szól
szelíden.
Tekints
nyom!
Hatalmas
Rá nézz,
Szelíden
vagyok”.

fel Jézusra, nyomor ha
Király Ő, gazdag nagyon,
ha gyötörnek búbánatok,
így szól majd: „Veled

Tekints fel Jézusra, ha mély sebek
Kínozzák,
égetik
a
szívedet!
Tud Ő vigasztalni, mint senki más,
„Szeretlek”,
hangzik
majd
a
biztatás.
Tekints Jézusra, Ő segítni kész!
Emberre, magadra soha ne nézz!
Jézusra tekintve fel szüntelen,
Szelíden így szól Ő: „Számolj
velem!”
Tekints
fel
Jézusra,
s
légy
csendesen!
Amint Ő akarja, csak úgy legyen!
Nyomor és fájdalom ha elpihent,
Öröm és üdvösség vár odafent.
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SZEMBEN AZ ISTEN HÁZÁVAL
Mikor az ember családi házat akar
építeni nagyon meggondolja, hogy a
hely megfelelő legyen mindenféle
szempontból. Mi akkor annak idején,
fiatalon, nem is gondoltuk, hogy milyen
jól döntöttünk. Talán ez a legszebb hely
a falunkban, mivel nagyon szép innen a
kilátás falunkra és templomunkra. Mivel
az úgynevezett "kertalatti" területen
lakunk, így velünk szemben áll a csábi
római katolikus templom. Ez egy igazi
szép látvány, mellyel betelni nem lehet
és
el
nem
múlhat.
Szépségét
igazán az érzi át,
aki átéli általa
árasztott
nyugalmát
és
harmóniáját. A
csábi
római
katolikus
temlom 1768 –
ban épült jó
alapokra.
A
monda szerint a
falu déli részére
az ún. „Heckora“
lett
volna
fölépítve,
egy
éjszaka, azonban valaki átvitte a
templom alapköveit a jelenlegi helyére
(talán az angyalok). Mivel a templom
falunk egyik legmagasabb pontja, a falu
szinte minden szögéből jól látható.
Ahogy kilépek a házunkból, szemem
első tekintete a templomra esik. Úgy áll
fönt a domb tetején, mint egy őrangyal,
kinek feladata a falu védelmezése.
Azonban nem csak óv minket ez az
angyal, hanem figyelmezteti is az itt
élőket arra, hogy hitünknek is olyan
szilárdnak és álhatatosnak kell lennie,
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mint a sziklára épült templom.
Számunkra a temlom nagyon fontos,
nem csupán egy épület. Mi ide hozzuk
fájdalmainkat, kéréseinket és hálánkat a
jó Isten elé. Itt öntjük ki szívünket
templomunk védőszentjének a Szűz
Anyának, ki mindig szeretettel és tárt
karokkal vár bennünket a kis Jézussal.
Vannak szorgos kezek, akik rendben
tartják templomunk belsejét és szép
virágokkal díszítik. Ilyen tisztaságban
lehet igazán átélni Isten legnagyobb
ajándékát, Krisztus lényének lelkünkkel
való
azonosulását
minden
szentmisében.
Hála a jó lelki
pásztorunknak is,
ki megteremti ezt
a kapcsolatot ég
és föld között, ki
szavaival
és
tetteivel
megfelelő irányba
tereli a rá bízott
nyájat. Továbbra
is kérje imáival a
jó Istent, hogy a
templom
szépsége ne csak
az
emberek
tekintetét ragadja
meg,
hanem
szívüket és lelküket is. Áld meg és
segítsd Uram híveidet, akik a Te szent
templomodba járnak és akik imáikkal és
énekeikkel az Istent dicsőitik. Add, hogy
mindig meghallják a harang hívó szavát.
Uram, kérünk, hogy további életünkhöz
is adj erőt, hogy a hozzád vezető nehéz
úton el tudjunk jutni a Te szent
templomodba és amikor megszólal az
orgona, boldogan énekelhessük együtt
testvéreinkkel: Uram jó nekünk itt lenni
a te szent hajlékodban.
Celeng Mária
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BEMUTATKOZNAK
ELSŐÁLDOZÓINK
Balga Éva: Csábon élek
a
szüleimmel
és
testvéremmel Ottival.
Nagyon
szeretek
iskolába járni, kedvenc
tantárgyam a számtan
és
a
rajz.
Szabadidőmben
szeretek
olvasni,
biciklizni
és
nagymamámhoz járni. Örömmel járok a
templomba és már nagyon várom, hogy
elsőáldozó legyek. Várom a Jézussal
való nagy találkozást.
Kosík Szabina: Csábon
élek anyukámmal és
nagyszüleimmel.
Szeretek rajzolni és
táncolni.
Kedvenc
tantárgyam
az
informatika, rajz és
torna.
Minden
vasárnap eljárok a szentmisékre és már
várom,
mikor
mehetek
majd
szentáldozáshoz is.
Ősztől majd
szeretnék felolvasó lenni.
Kollár Bryan: Csábon
lakom szüleimmel. A
legjobb
barátom
Ádám Dacsókesziről.
Kedvencem a foci és a
számítógépezés. Sokat
segítek
otthon
anyukáméknak, főleg
takarítani és főzni. Elsőáldozásom
napját már nagyon várom, mert akkor
fogok először találkozni az Úr Jézussal.
Minden vasárnap ott vagyok a
szentmisén és már várom azt a
pillanatott, amikor ministráns leszek.
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Mendel Denis: Csábon
élek
szüleimmel.
Léváról
költöztünk
Csábra, ahol nagyon
megtetszett nékem.
Van egy jó barátom,
aki
olyan
mintha
testvérem lenne, ő Ricsi. Szeretek
biciklizni,
játszani a
szabadban.
Kedvencem a matek és a rajz. Nagyon
örülök, hogy a lelkiatya foglalkozik
velünk és nagyon jó hozzánk. Nagyon
várom az elsőáldozást.
Tomaskin
Ádám:
Dacsókeszin
lakom
szüleimmel
és
testvéremmel
Kamillal. Kedvenceim
közé tartozik a foci,
biciklizés
és
számítógépezés.
Szeretem a legó játékokat is. Hat éves
koromtól szoktam ministrálni és örülök
néki, hogy Dacsókeszin lehetek
elsőáldozó. Ezt a napot már nagyon
várom
Sliacky
Mónika:
Dacsókeszin
lakom
szüleimmel. Van két
aranyos
kiskutyám,
akikkel sokat játszok
szabadidőmben.
Szeretem a tornát,
rajzot és a hittant.
Mindig eljárok a szentmisékre és már
várom a nagy napot, hogy elsőáldozó
lehessek és együtt legyen a családunk,
akikkel majd ünnepelünk.
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Chutkova
Nikolka:
Fehérkúton
lakom
anyukámmal
és
testvéreimmel.
Nagyon
szeretek
tornázni, játszani és
biciklizni.
Nem
járhatok
szentmisékre,
mivel
Fehérkúton nincs katolikus templom.
Viszont nagyon szeretnék elsőáldozó
lenni és nagyon örülök, hogy van rá
lehetőségem itt Csábon, ahová iskolába
járok.
Kovács
Andrej:
Dacsókeszin
lakom
szüleimmel és öt
testvéremmel.
Nagyon
szeretek
focizni és a hittanon
szeretem a bibliai
történeteket.
Jó
barátom az osztályban Dani. Igaz, nem
mindig járok templomba, de nagyon
várom már az elsőáldozás napját.
Zatyko Dóri: Csábon
élek anyukámmal.
Szabadidőmben
szeretek
játszani,
számítógépezni és
tévét nézni. Az
elsőáldozásra már
sokat gondolok és
várom
a
szentgyónást, amit már tanultunk és
gyakoroltunk a hittanon. A jövőben
szeretnék felolvasni a szentmiséken.
Balga Dávid: Csábon
lakom szüleimmel és
két testvéremmel –
Tomival és Attilával.
Kedvenceim
közé
tartozik a sport, tv –

nézés.
Mindig
ott
vagyok
a
szentmiséken, nagyon érdekesek a
szerdai gyerekmisék. Az elsőáldozást
már nagyon várom, hogy az Új Jézus a
vendégem legyen. Minden vágyam az,
hogy ministráns legyek.
Csécs
Miklós:
Szüleimmel
élek
Csábon
és
testvéremmel
Danival.
Szeretek
tévét nézni, focizni és
gombázni. A hittanon
sok
mindent
tanultunk az Úr Jézusról és már nagyon
várom, hogy találkozzam vele. A
ministrálás engemet is nagyon vonz,
már várom, hogy beavatott ministráns
legyek.
Zatyko
Dávid:
Csábon
élek
szüleimmel.Szabadi
dőmben
szeretek
zenélni – dobolni és
zongorázni. Nagyon
várom
már
a
szentgyónást,
melyben majd Jézus
minden bűnömet megbocsájtja.
Povalacs
Dávid:
Dacsókeszin lakom és
Lukanényébe
járok
alapiskolába. Már 7
éves
koromtól
ministrálok,
tehát
közel vagyok az Úr
oltárához.
Már
nagyon várom, hogy magamhoz
vehessem a szentáldozásban.
összeállította Balga Jácinta
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EGYEDÜL ISTEN ELŐTT
Ez a gondolat azért fogalmazódott meg
bennem, mivel ebben az évben tartjuk a
családok évét. Ha a jó Isten két szívet
összeköt és sok- sok éven keresztül
egyben tart, akkor bizony mikor
bekövetkezik az egyik fél elvesztése, az
nagy - nagy megpróbáltatást mér a
másik félre. Ezt csak az az ember tudja
tudatosítani és szívből átélni, aki már
elvesztette élettársát, házastársát,
hitvesét, férjét vagy feleségét. Addig
csak részvéttel gondol az ilyen esetre,
de nem tudja ezt úgy megélni, átélni,
csak akkor, mikor saját maga kerül ilyen
helyzetbe, hogy elveszíti azt a féltett
személyt, akivel az Úr oltára előtt örök
hűséget esküdtek és kitartottak jóban rosszban egyaránt. Ez akkor különösen
fájó, mikor hirtelen éri az embert és úgy
gondolja, hogy vége mindennek,
elveszett, nincs tovább, mindent felad.
Úgy gondolja minek így élni és ez olyan
érzés, mintha egy darabot kitépnének a
szívéből. A jó Istenben bízóknak van
hitük és reményük, arra kell gondolni,
hogy ez az Ő akarata volt, így látta jónak
és ebbe bele kell nyugodni. A jó lélek
napról - napra ráébred, hogy Isten
mindig mellette áll és soha nem hagyja
el. Minden nap hoz az életébe egy észre
vehető dolgot és ad annyi erőt, hogy
átvészelje ezeket a nagyon - nagyon
nehéz napokat, órákat. Azt mondják, a
jó Isten tudja, hogy kire mennyi terhet
lehet helyezni, ki mennyit bír el és
többet nem tesz rá, csak annyit,
amennyit el tud viselni. Ezért nap mint
nap azzal a hittel és lélekkel kell ébredni
és kérni a jó Istent, hogy Ő irányítsa
elsősorban a gondolatait, cselekedeteit,
lépteit, nyelvét és beszédét egész
napon át. Mindíg adjon annyi erőt, hogy
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az elvesztett személy hiánya egy picikét
enyhüljön, mert őt már a szívéből nem
lehet kitörölni és elfelejteni, míg az
ember ép ésszel tud gondolkodni, ezért
kell tovább élni egyedül Isten előtt
gyermekeinkért, unokáinkért. Továbbra
is nagy hitben imádkozni, dolgozni az
elveszített személy fájó hiánya miatt és
ez gyógyírként fog hatni lelkünkre,
enyhíti fájdalmunkat. Bízva - bízni
Istenbe és a Szűz Mária segítségében,
akit naponta kérünk, hogy: „most segíts
meg Mária!“ A család éve alkalmából
mindenkinek tudatosítania kell, hogy
a szeretett személyért, akivel a jó Isten
összekötte, tudjon imádkozni és
megkönnyíteni
életét, mindenben
segíteni neki. Csakis így tudunk
békében, szeretetben, ép és egészséges
családot alkotni egymás örömére,
szeretetére.
B. M.
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IMA AZ EGY ISTENHEZ
Miatyánk,mindenható Isten!
Te mindenütt jelen vagy,nem csak a mennyben.
Mindent látsz,mindent hallasz,mindent tudsz,még
gondolatainkba is belelátsz.
Legyen áldva,dicsőítve,tisztelve és megszentelve
a Te neved mindörökké!
Jöjjön el a Te országod;a béke,szeretet és megbocsátás
országa;miközénk!
Legyen meg a Te akaratod,amint a mennyben,úgy
itt a Földön is és az egész Világmindenségben is!
Mindennapi eledelünket add meg nekünk,kérlek,a
mai napon is(a holnapi napon is).
Kérlek ,bocsásd meg bűneimet,melyekkel Téged oly
nagyon megbántottalak.Bocsásd meg azokat a bűneimet
is,melyekkel megbántottam felebarátaimat,
melyekkel vétkeztem a természet ellen és saját magam
ellen.
Uram ,én megbocsátok mindenkinek,aki engem megbántott és bocsánatot kérek mindenkitől,akit én
bántottam meg.De elsősorban Tőled kérek bocsánatot.
Kérlek Uram,adj erőt küzdeni a Sátán ellen és az
ő kísértései ellen.Adj erőt küzdeni saját hibáim,
gyarlóságaim és rossz szokásaim ellen is.
Uram, adj erős hitet,sok szeretetet,lelki békét és
nyugalmat,reményt az örök életben és bölcsességet!
Kérlek ,légy irgalmas a tisztítótűzben szenvedő lelkekhez:bocsásd meg bűneiket,töröld el a büntetéseket,
melyeket megkaptak bűneikért és minél hamarább
emeld fel őket a szentek körébe,az örök boldogságba;
testüknek pedig add meg az örök nyugodalmat és békét.
Mert a Tiéd az egész Világmindenség,
a hatalom és a dicsőség,
most és mindörökké. Ámen.

Fónod Milomír Ferenc,Dacsókeszi
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szeretnénk lenni. A logó szerzője pedig
Miskei Ferenc.
Milyen műfajjal foglalkoztok?
Vallásos Ifjúsági énekek és zene
játszása. Mást egyenlőre még nem
próbáltunk,
maradunk
ennél
a
műfajnál.
Milyen
zenei
rendelkeztek?

Az utóbbi időben ifjú hangokat
hallhattunk a gyermekszentmiséken. A
kialakulóban levő, alapiskolásokból
álló gyermekek csoportja – Song
Masters – zenekarunkról van szó.
Velük beszélgettem a kezdetekről és a
terveikről.
Mivel barátok vagyunk, együtt járunk
iskolába, gondoltuk jó lenne a
gyermekszentmiséken
játszani
és
énekelni, mert a kántorok elég
elfoglaltak.
Összefogtunk
és
megalapítottuk a csapatot.

képzetséggel

Mindannyian a zeneiskola növendékei
vagyunk, amely az alapiskola mellett
működik. A tagok zöme még mindig
látogatja a zeneiskolát és nagy
hasznunkra válik ez a gyakorlatban.
Mikor és hol próbáltok, nehéz
beilleszteni a heti programba ezeket a
próbákat?

Kik a tagjai az zenekarnak?
Az alapító tag Balga Krisztián –
szintetizátoros, Balga Marcel – gitáros,
Miskei Mónika – énekes, György Adrián
– énekes. Molnár Kristóf és Miskei
Ferenc szintén segédek a zenekarban,
nekik és sok minden köszönhető, ők a
mi „menedzsereink”.
Mi szerint választottátok a zenekar
nevét és ki a logó szerzője?
A zenekarunk neve „Song Masters” –
ami annyit jelent, hogy „Zene
Mesterek”. Ezt a fokozatot szeretnénk
elérni
a
zenélésbe,
Mesterek
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A próbák hétfőn és szerdán vannak,
egy-két óráig tartanak és Krisztinél
szoktunk próbálni. Hála szüleinek, akik
megengedték ezt nekünk, mert néha
„zajosak” is vagyunk.
Mivel vallási ifjúsági énekekről van szó,
gondolom a templomban léptek fel.
Így van ez?
Rendszeresen
a
gyermekszentmiséken

szerdai
játszunk,

2011. Húsvét
természetesen teljesen egyedül, felnőtt
kíséret nélkül. Első ilyen fellépéseink a
nyári táborban voltak, ahol próbáltunk
összehangolódni. Már nagyon várjuk az
idei tábort, ahová sok meglepetéssel
készülünk és minden tagunk ott lesz.
Várjuk a nagy bulit.
Ki támogat benneteket?
Nagyon
sokat
köszönhetünk
a
lelkiatyának, aki mixpulttal lepett meg
karácsonyra, ami igen nagy segítség
számunkra. Persze szüleinknek is sok
köszönhető, mert több dolgot be kellett
szerezni ahhoz, hogy ilyen színvonalas
zenét tudjunk produkálni.

CSÁBÍTÓ
szintetizátoron, így gondoljuk tudunk
majd tovább működni és lesz helyettes.
Hétvégeken pedig, amikor idehaza lesz,
tudunk majd vele is játszani.
Reméljük, hogy egy újabb zenekarral
bővül majd a csábi zenekarok clubja.
Kívánunk nékik kitartást, nagyon sok
türelmet a próbákhoz és hogy énekük
és zenéjük legyen Isten legnagyobb
dicséretére. Köszönöm a beszélgetést.

Balga Jácinta

Milyen kilátásaitok vannak a jövőbe?
Az alapító tagunk – Kriszti – már
kilencedikes és Komáromban szeretné
folytatni középiskolai tanulmányait. Ez
befolyásolja a zenekarunk sorsát is,
mivel egy fontos tag kiesik. De hála az
Úrnak, Adrián szintén tud játszani a

„...Egész életemben
az Úrnak énekelek,
zsoltárokkal
dicsérem, amíg csak
vagyok...“
(Zsolt104, 33)
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HÚSVÉTI VICCÖZÖN
Az első mesterség?
A kőműves, az ács és a villanyszerelő
azon vitatkoznak, hogy ki élt előbb a
földön.
- Mi építettük fel a gízai piramisokat mondja a kőműves -, tehát először mi
léteztünk.
- Dehogy! - tiltakozik fejét rázva az ács. Mi már jóval korábban elkészítettük
Noé bárkáját.
Erre a villanyszerelő kuncogni kezd.
- Mi olyan vicces - kérdi az ács.
- A teremtés első napján Isten azt
mondta: "Legyen világosság!" magyarázta a villanyszerelő. - Addigra
mi már lefektettük a kábeleket!
Igazi szurkoló
Egy férfi sántikál az utcán, szembejön
egy barátja:
- Hát veled mi történt?
- Csak egy kis futball-sérülés.
- Nem is tudtam, hogy focizol.
- Á, dehogy! Tegnap meccset néztem és
belerúgtam a tévébe

Kétballábas
Mérkőzés után az edző így szól a
csatárhoz:
- Öregem, téged csak két dolog
akadályoz abban, hogy jó futballista
legyél.
- Mi az? - kérdi a csatár.
- A két lábad.
Az igazi rókaismeret
A róka nagyon ravasz jószág, igen
könnyen rászedi az embert. - meséli egy
vadász a barátainak.
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- Nemrég egy álló napig voltam a
nyomában egynek, és mikor végre
lelőttem, akkor derült ki, hogy kutya.
Szegény disznó
Mit mond a székely, amikor odaadja a
disznóknak étel gyanánt a parókáját?
- ???
- Nincs többé korpa, csak gyönyörű haj!
Egy kis nyelvtréning
Az egyenlőségjel után szereplő angol
szöveget angol kiejtéssel olvasd, de
magyarul értelmezd:
Where's the rabbit? = Hole a new see?
I have two cats. = One kate much come.
It's cold outside. = He dag one keen.
I have six pocket knives. = One hut bitch
come.
T-shirt in holes. = Luke ash tree cow.
The pony is slipping. = Chew seek a
cheek cow.
I have sixty two goats. = One hut one
Kate catch came.
Seagull egg = Sheer I toy ash.
There are two men over the bushes. =
Kate fare fee one a bock Ron tool.
I
like
you!
=
Beer
lack!
Mother's calling you! = A new soul!
There's a shredded crow on the iron. =
Tape at war you one a wash on.
összeállította Kissimon Ági
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FIGYELEM!

A Csábi Szeder Fábián Dalegylet egy
olyan rendhagyó orgonaestet álmodott
meg, ahol egy órás koncert keretében
egy-egy fiatal, ugyanakkor elismert
orgonaművész mutatja be repertoárját,
mely korokon és műfajokon átívelve
ismerteti meg a hallgatókat a
hangszerek királynőjeként is emlegetett
zeneszerszámmal. Bár a koncerten az
orgona játsza a főszerepet, ugyanakkor
a meghívott előadóművész énekes
szólistákkal, illetve az énekkarral együtt
is előad műveket. A felcsendülő
darabokhoz rövid kommentárok is
elhangzanak majd, melyek segítik a
művek megértését, illetve érdekesebbé
teszik a darabok követését felnőtteknek
és gyerekeknek egyaránt.
Idén első alkalommal május 8-án
vehetnek részt ezen a rendezvényen az
érdeklődők. Az orgonát Varga Zoltán
orgonaművész Pápáról (Magyarország)
fogja
megszólaltatni.
Minden
érdeklődőt nagy szeretettel várunk
vasárnap 18:00-kor a csábi római
katolikus templomba.

Bővebb információk
a WWW.DALEGYLET.COM oldalon
találhatók.

Bátorítani szeretnénk minden
kedves
olvasót,
hogy
a
plébániaközösséggel, hitélettel,
lelkiséggel
kapcsolatos
élménybeszámolóikat, cikkeiket,
valamint
a
közeljövőben
megrendezendő ilyen jellegű
rendezvények programjáról szóló
információkat juttassák el a
Csábító
szerkesztőihez.
Szeretnénk, ha valamennyien
szerkesztői lennének plébániánk
folyóiratának.

CSÁBÍTÓ
A csábi plébániaközösség
lapja
IV. évfolyam 1. szám
2011. Húsvét
Felelős szerkesztő:
Pintér Miroslav
Római Katolikus Egyház Csáb
Petőfi utca 31, 991 25 Csáb
Tel.: +421 4882 148
+421 903 174 933
fara@cebovce.sk
www.fara.cebovce.sk
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ANYASZÍV
Ha van anyád, ó áldd a sorsodat
Hozzá vezessen minden gondolat.
Mert ö néked a léttel teli tál,
Ki anyjához fut, mindent megtalál.

Ha van anyád, álmodd meg óhaját
És dicsfénnyel övezd körül haját.
A karját jól fogd meg, el ne ereszd!
Kis és nagy gyermek: vésd szívedbe ezt.

Ezer legenda örzi nagy szívét
Ezer költö mind ezt harsogja szét.
Mert ö az ösi kút, az eredet
Szent fluidum az anyai szeretet.

Bölcsök bölcsöje az anyai kar,
Mely éjjel-nappal mindíg jót akar.
Mely nem taszít el, mindíg fogad
S míg egyszer üt – százszor megsímogat.

Mondj verset hozzá, amíg kicsi vagy
Ha megnöttél, hozzá hü maradj.
És mindíg lesz szívedben új remény,
Az anyai szív a legszebb költemény.
Balga Mária (Bela) gyüjtése
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