CSÁBÍTÓ

2011. Templombúcsú

IV. évf. 2. szám

ISKOLA AVAGY CSALÁD?
Végre – fellélegeztek a szülők.
Vége – sóhajtottak a gyerekek. Igen. Itt
a szeptember, vége a szünidőnek és a
szabadnapokat meg a pihenést felváltja
az iskola. A szülők örülnek, hogy már
lesz, aki gondoskodjon csemetéikről és
nem kell nékik aggódni, kire is bízzák
őket. Hiszen az iskolában kellő képen
gondoskodnak róluk a pedagógusok és
nevelők. Az iskolában, amelynek már
ősidők óta elődleges feladata tanítani is
nevelni. Eben a felgyorsult világban
nagyon sok szülő számára ez a legjobb
megoldás. Ilyen időket élünk – nincs
idő. Végsősorban olyan helyzettel is
találkozunk, hogy a szülők ezt a
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feladatot a legnagyobb mértékbe az
iskolákra
ruházzák
át,
amikor
gyermekeiket egyházi iskolába küldik,
hogy ott nevelhessék őket. De
valójában az iskola az, akinek nevelni
kell? Van rá hatásköre és lehetősége?
Hatásos lesz ez? Max Kašparu cseh
diakónus és lélekgyógyász, egyben
családapa nagyon szép gondolatot emel
ki ezzel kapcsolatban: „Ne küldjétek
gyermekeiteket a hittanra, hogy hívők
legyenek, a cserkészekhez, hogy
megtanuljanak tisztességesen játszani.
A hitre, bátorságra és jellemre a
családokban vannak tanítva. Az
intézmények csupán megerősítik, amit
már az anyatejben át kell nékik adni.“
Ahogy Max mondotta, nem lehetséges,
hogy az iskola helyettesítse a nevelést,
amelynek már a családban ott kell
lennie. Nem lehetséges, hogy a
viselkedési alapelvek, amelyeket a
gyermeknek
az
iskolában
kell
elmélyíteni, ne találkozzon velük már a
családi körben.
Hogyha
viszont
mélyebbre
tekintünk és felfigyelünk arra, akinek
ünnepét ezekben a napokban üljük,
együtt
szent
Józseffel
jelképpé
válhatnak nagyon sok szülő számára.
Szent
Lukács
evangéliumában

1

CSÁBÍTÓ

2011. Templombúcsú

olvashatjuk, hogy a 12 éves Jézus
Máriával és Józseffel együtt visszatért
Názáretbe és engedelmeskedett nekik
(Lk 2,51). Ez a idézet elsősorban a
gyermekeket
ösztönzi
az
engedelmességre,
mélyebben
elgondolkodva viszont a szülők számára
is találunk benne biztató szavakat. Szűz
Mária nem mondta, hogy: „Ez az Isten
Fia, Isten fogja őt nevelni“, nem ruházta
át a nevelés hivatását - vezetni Jézust a
jóra - csupán az Istenre, sok időt és
fáradságot szentelt, úgy mint szent
József is annak, hogy Jézus őáltaluk
ismerje meg a jónak az alapelvét, az ő
személyes példájuk szerint.
Kívánom és imáimban kérek
minden szülő számára a szent Szűz
közbenjárása által Istentől bátorságot,
kitartást
és
szeretetet,
hogy
gyermekeiket szóval és főleg példaadó
szeretettel, tisztelettel vezessék a jóra
és a helyes cselekedetekre. Váljanak a
helyes viselkedés alapelvei minden
gyermek számára természetessé a
mindennapi életben, úgy mint a
lélegzetvétel vagy étkezés. Az iskola
sosem helyettesítheti a nevelést,
amelyet Max szavai szerint, már
anyatejben kell átadni.
József atya

HOGYHA NINCS IDŐ A
CSALÁDBAN AZ SOKKAL
ROSSZABB, MINDHA NEM
VOLNA PÉNZ.
DON BOSCO
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ELMÉLKEDÉS A CSALÁDRÓL
A családot általában mindig is az
összetartás, szeretet és az egymáshoz
való rakaszkodás jellemezte. Sajnos a
mai materialista világban egyre inkább
érvényre jut a régi latin közmondás:
„Ember embernek farkasa.“ Az emberek
nemhogy a barátaikra, ismerőseikre de
bizony még a családjaik tagjaira sem
fordítanak elég időt, odafigyelést és
szeretetet.

Sok család hullik szét azért, mert
bizony a szülők idejét elveszi a még
több anyagi javak megszerzése, de az
ellenkezője is igaz, mikor sajnos a szülők
elvesztik munkájukat és bizony nem egy
szegényesen megterített asztalon ott
csillog az édesanya könnye is. Ám ha a
családtagjai
összetartanak
és
rakaszkodnak egymáshoz, minden
akadály legyőzhető és áthidalható.
Elevenen él az emlékeimben,
hogy drága szüleink mindig arra
figyelmeztettek
és
tanítottak
bennünket, hogy tartsunk össze,
figyeljünk egymásra és szeressük
egymást. Édesanyánk annak ellenére,
hogy munkájából kifolyólag késő este
érkezett haza, mindig talált időt arra,
hogy
elbeszélgessen
velünk
és
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szeretetével fenntartsa a családtagok
egymáshoz való ragaszkodását.
Szüleink sajnos már nincsenek
köztünk, de hála Istennek az amire
tanítottak eredményesen gyümölcsözik.
Mint testvérek és nem dicsekvésből
írom mindig is összetartunk és szeretjük
egymást. Az élet nem mindig öröm,siker
és boldogság és ha jön akadály, bánat
vagy baj, mindig igyekszünk egymást
vígasztalni és segíteni egymásnak.
Istentől kapott ajándéknak tartom,
hogy férjeink is minden körülmények
között
egyetértenek
velünk
és
mindenben segítenek minket.
Kívánom minden családnak,hogy
a szeretet,egyetértés, béke töltse be a
szürke hétköznapjaikat is és így
könnyebben legyőzhetik az életben
adódó akadályokat!
Hústyava Borbála

HA MAGUK A SZÜLŐK JÓ
PÉLDÁVAL ÉS CSALÁDI
IMÁDSÁGGAL JÁRNAK ELÖL, A
GYERMEKEK, SŐT MINDAZOK,
AKIK A CSALÁDI KÖRBEN
ÉLNEK, KÖNNYEBBEN
MEGTALÁLJÁK AZ
EMBERIESSÉG, AZ ÜDVÖSSÉG
ÉS AZ ÉLETSZENTSÉG ÚTJÁT.

KÖSZÖNÖM NEKED, URAM
A SZERETETET
A szeretetet, amit te ültettél el belém,
és amit tovább adhatok.
Csodálatos dolog a szeretet, Uram.
Minél többet osztok szét belőle, annál
több marad belőle nekem. Vágyom rá,
hogy nyitott szívvel éljek és mindenkit a
szeretetembe fogadjak, Uram. De
gyarló vagyok és esendő. Gyakran
belém fészkeli magát a harag és
gyűlölet, s míg le nem vedlem
szenvedek. Áldott ez a szenvedés, Uram.
Te szítod benne a tüzét. Hogy
ráébredjek, a bennem izzó indulat saját
magamnak árt legfőképp. Akire dühöm
irányul, azt el sem éri tán, de az én
napjaimat bizton megmérgezi az
oktalan fortyogás. Hisz régen megírt
igazság, hogy aki sárral dobálózik, nem
biztos, hogy eltalálja azt, akit célba vett,
de mindenképpen besározza saját kezét,
miközben fröcsköli a sarat.
Sugárzó Nap a szeretet, Uram. Melege
felszárítja a sarat. Add, hogy szeretetem
teljes legyen. Add, hogy azokban, akiket
szeretek, az egész világot szerethessem.
Hisz tőled kaptam a szeretetet. Tőled a
képességet az igaz szerelemre is, a hitet
a hű barátságra.
Sokakat szerethetek, Uram. Köszönöm
neked szeretteimet. S köszönöm a
Belőlem feléd áramló szeretetet, mely
éltet.
Köszönöm, Uram, hogy szerethetlek. És
köszönöm, hogy elfogadod a
szeretetemet.

(GS 48)
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DIAKÓNUSI SZOLGÁLAT
Minden emberre jellemző a
boldogság
utáni
vágy,
mely
„mozgatórúgóként” van jelen a mi
életünkben. Ez a vágy hajt bennünket
előre, hogy boldogságunkat kitartóan
keressük és meg is találjuk. Így alakul,
formálódik mindnyájunk életpályája,
melyről soha sem mondhatjuk el, hogy
megegyezik a másikéval.
Ha valaki el szeretne érni valamit
az életben, fontos, hogy részleges
célokat tűzzön ki maga elé, melyek
egyben inspirációként is szolgálnak a
továbbhaladáshoz.
Mint
minden
embernek, nekem is voltak különféle
céljaim, de az idő múlásával egyre
jobban kezdett bennem kikristályozódni
valódi hivatásom, melyben saját
boldogságomat véltem felfedezni. A
papi hivatás célját ugyan még nem
értem el, de a diakónusszenteléssel már
ennek küszöbére kerültem. Azt, hogy
mindezt
elértem,
nagymértékben
köszönhetem
szüleimnek,
nagyszüleimnek,
hozzátartozóimnak,
akik
szabad
kezet
adtak
döntéshozatalaim során és támogattak
mindenben, hogy ezidáig eljuthattam.
De legnagyobb hálával az Úrnak
tartozom, aki erőt adott a különféle
akadályok leküzdéséhez.
Diakónusként sokszor feltettem
magamnak a kérdést: mi is valójában a
diakónusi szolgálat? Az Egyházi
Törvénykönyv erre a következő választ
adja: egyházi rend (papság szentsége)
felvételének elengedhetetlen feltétele.
De hiba volna, ha ennél a kijelentésnél
leragadnánk. Ez attól sokkal több:
a másoknak való szolgálatteljesítés
tanulása, az Úrral való kapcsolat
elmélyítése azon tevékenységek által is,
melyeket a diakónus már végezhet.
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Ennek a néhány hónapos
diakónusi szolgálatnak köszönhetően
még inkább tudatosult bennem, amit
megboldogult Baláž Rudolf püspökatya
is gyakran emlegetett: hogy csak akkor
lehet igazán jól szolgálni, ha abba az
ember
egész
énjét
beleadja.
Szolgálatunk igazából nem más, mint a
mi küldetésünk is egyben, melyről a
következő vers is szól:
Küldetésem van
Isten azért teremtett engem,
hogy úgy szolgáljak neki,
ahogyan senki más.
Küldetésem van.
Lehetséges, hogy soha nem ismerem fel
teljesen ebben az életben, de odaát
majd igen.
Kapcsolat vagyok,
személyek közötti kötelék.
Nem azért alkotott engem az Úr,
hogy semmittevő legyek, hanem, hogy
tegyem, jól tegyem a dolgom.
A békesség angyala,
a magam helyén, az igazság hirdetője
vagyok, míg megtartom parancsait.
Bízom benne.
Akármilyen is voltam és vagyok,
nem vet el.
Ha beteg vagyok, betegségem
szolgálja Őt,
ha fürge, akkor fürgeségem.
Semmit sem tesz hiába,
tudja, mi a szándéka.
Elveheti barátaimat,
idegenek közé küldhet engem,
magánnyal, kedvetlenséggel
tehet próbára, és elrejtheti
előlem a jövőt:
Ő akkor is tudja, mit akar.
(Newman bíboros, 1801-1890)
Pintér Miroslav
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A KERESZTÉNYHIT ÉS A
TERMÉSZETTUDOMÁNY
Ha össze akarjuk hasonlítani a
hitet
és
a
tudományt,
akkor
definiálnunk kell mit értünk e fogalmak
alatt.
A
tudomány
alatt
a
természettudományokat fizika, kémia,
biológia és matematikát értjük. A
keresztényhit alapja a Biblia, tehát a
könyvek könyvét fogjuk érteni a
keresztényhit alatt. A bibliai szövegek
évezredekkel ezelőtt íródtak minden
ember részére, műveltség szinttől
függetlenül. A biblia
tartalma
nem
változik, a tudomány
pedig
állandóan
fejlődik,
vagyis
változik
mindig
pontosabbá alakul.
Összehasonlítható-e
végkép ez a két
fogalom.
Erre
mintegy definícióként adódik II. János
Pál enciklikájában "Fides et ratio" a
következő idézete: " A hit és az ész mint
két szárny révén az emberi lélek az
igazság kontemplációjához emelkedik
fel”. Pál apostol a korintusiakhoz írt
levelében ezt írja: „Amikor még
gyermek voltam, úgy beszéltem mint a
gyermek, úgy gondolkodtam mint a
gyermek. De mikor férfivá nőttem,
elhagytam a gyermek szokásait”.
Szembetűnően fogalmazta ezt W. H.
Nerst ismert fizikus: „ A biblia arról szól
mit tett-teremtett az Isten, a
tudomány pedig azt vizsgálja hogy
miként tette ezt”. A hit és a tudomány
között gyakran voltak összetűzések,
gyakori volt a villongás szikrázás
közöttük. A történelem során egyszer a
hit,
máskor
a
tudomány
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győzedelmeskedett. Ezeken az eseteken,
hála Istennek, már túl vagyunk, de azért
soroljuk fel őket.
1.
Heliocentrizmus
kontra
geocentrizmus - Heliocentrizmus: a Nap
van középen és körülötte kering a többi
égitest
(Vénusz,
Mars,
Föld,…).
Geocentrizmus: a Föld van középen és
Föld körül keringenek a többi égitestek.
A Ptolemaios geocentrikus nézete
nagyon jól megegyezett azzal a bibliából
rosszul levont következtetéssel, hogy a
Föld körül kering a Nap és a többi
égitestek. A geocentrizmus elméletének
bukása Kopernikusz 1543–ban kiadott
ismert könyvéből „De
revolucionibus orbium
coelestium” indult ki.
Ebben a könyvében a
szerző
részletesen
kidolgozta
a
heliocentrikus
modellt. Pár évvel
később Galileo Galilei
megszerkesztette
a
távcsövet és bebizonyította, hogy a
Vénusz tényleg a Nap körül kering,
akkor logikusnak látszik, hogy ezt teszi a
többi égitest is, és a földünk is. Ezzel
megkezdődött a heliocentrikus modell
tudományos bebizonyítása. Ez nagyon
nyugtalanította az Egyház atyáit és
elkezdődött a Galilei elleni hajsza, hogy
vonja vissza tanítását. Ez volt az első
ütközet a keresztényhit és a tudomány
között. Itt illő megemlíteni, hogy nem
csak a Római katolikus egyház ítélte el
Galileit, hanem több más egyház is.
Maga Luther Márton ezt írta „Galileo
Galilei bolond és el kell hallgattatni” A
saját védelmére ezt írja, tiszteld a
szentírást, mert ott írva van, hogy
Józsué megállította a napot és nem a
földet. Ebből szinte egyértelműen
láthatnánk, hogy a Föld áll és a Nap
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mozog, kering körülötte. Itt kell
megemlítenünk szent Ágoston szavait,
hogy ha a bibliai szöveg és realitás
között ellentmondás van, akkor a bibliai
szöveget metaforikusan kell értelmezni.
Galilei ehhez a problémához nagyon
ügyesen állt hozzá, hogy van két könyv
a jelenések könyve és a természet
könyve, mindkettőt egyszerre kell
olvasni és figyelembe kell venni, hogy
„A biblia nem arról ír, hogy miként
mozognak az égitestek, hanem arról,
hogy jussunk az égbe”
A
geocentrizmus
kontra
heliocentrizmus
kauzát
a
Pápai
kongregáció 1984ben mély sajnálattal
elismerte
és
bocsánatot
kért
Galileitől. Ezzel a
kauza lezárult. Ami az említett bibliai
szöveget
illeti,
hogy
„Józsué
megállította a Napot és nem Földet”,
vegyük figyelembe II. János Pál szavait,
ha a Bibliai szöveg nem egyezik a
tudománnyal, nem kell a bibliai
szöveget
változtatni,
csak
az
interpretációját. Itt azt mondhatjuk,
hogy a tudomány győzedelmeskedett.
2. Teizmus kontra ateizmus - (Teistaistenhívő ember, ateista - Istenben nem
hívő ember). Rá egy évre Galilei halála
után megszületett Isac Newton, akit a
természettudományok
géniuszának
neveztek. Ö ugyanis az Angol Királyi
Akadémiától azt a feladatot kapta, hogy
magyarázza meg az égbolton látható,
égitestek mozgását. Ezt várakozáson
felüli szinten megoldotta. A felfedezett
három Newtoni törvényen keresztül
(tehetetlenség, erö, akció-reakció,
vagyis a hatás-ellenhatásnak törvénye)
megmagyarázta az égitestek mozgását.
Ezzel azt bizonyította, hogy a Teremtő a
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világ kezdetekor belekódolta nemcsak
az anyagba, de az összes teremténybe
néhány természeti törvényen keresztül
a világ és az élet menetét
természetszerűségét.
Newton
fölfedezte a testek mozgásának az okát
és ezzel elvezet bennünket ahhoz a
gondolathoz, hogy mindennek kell hogy
legyen valami oka, vagyis kell hogy
legyen valami első ok aki, ami mindezt
elindította, elkezdte. Ezzel a teizmus
dominanciája alakult ki.
3.
Kreacionizmus
kontra
evolucionizmus – vagyis a teremtés és a
fejlődés elméletének a
harca.
Darwin
elméletéről
szépen
nyilatkozott
Aubrey
Moore könyvében Hit
és tudomány (1989),
ahol írja ”Végül is a
Darwinizmus keresztényebb, mint a
tudományos
kreacionizmus,
mert
föltételezi az Isten jelenlétét a
természetben és az Ő mindenható
teremtési erejét. Sajnos sok tudós a
Darwin elméletet a materialista
világnézet támogatására használta ki.
Az evolúció fejlődés elméletét nagyon
szépen és legteljesebben dolgozta ki
Pierre Teilhard de Chardin jezsuita pappaleontológus (1881-1955). Chardin az
evolúció elméletébe bele vette a lélek
fejlődését is. A 20. században már az
egyház sem mert szembeszállni az
evolúció elméletével és 1950-ben a
Humani generis enciklikában az
evolúció elméletet teljesen elismerte
mint tudományos hipotézis, ehhez II.
János Pál pápa is csatlakozott. Így a
teremtés és a fejlődés dilemmája a
tudomány irányába hajlott.
(folytatás legközelebb)
Hústyava István
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ZARÁNDOKLAT ÓHEGYRE
Egy kicsit hűvös, kora reggeli
órában elindult a falunkból egy kis
csapat Óhegyre (Staré Hory), hogy
köszöntsük a Szűzanyát. Szerencsésen
oda is értünk. A templom szép nagy, az
oltár gyönyörű, Mária tartja a karján
a kis Jézust. Nem sokára kezdödött
a reggeli szentmise, amelyen a mi
lelkiatyánk is misézett két másik
atyával. Én pedig
ministráltam. Egy
kicsit féltem is,
mert más hely, más
templom,
de
a kelyhet szétrakni,
csengetni és főképp
az Urat szolgálni
mindenütt
egyformán
kell.
A miséző lelkiatya
elmondta nekünk,
hogy Máriának sem
volt
gondtalan
élete.
Annak
ellenére, hogy Ő
volt az Úr Jézus
édesanyja sok volt
a bánata, fájdalma.
Arra
buzdított,
hogy ne féljünk
elmondani
neki
gondjainkat,
örömünket.
Azután felmentünk a hegyre,
ahol a Mária kitárt karral várja az
embereket. Jött a sok lelkiatya, jöttek
a kispapok, - hozták a Fatimai Szűzanya
szobrát. Elmondtuk
a Rózsafüzért.
A nagy tömeggel, kicsikkel és nagyokkal
együtt lelkesen énekeltük minden tized
után az Ave-ave Máriát. Ez nagyon
megható volt. Ez alatt biztosan
mindenki a szeretteire gondolt. A nagy
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misén a lelkiatya a nem régen boldoggá
avatott II. János Pál pápa életéről
beszélt.
Szeretnék buzdítani mindenkit,
menjenek
el
a zarándokhelyekre
a Szűzanyát tisztelni, ahogy azt már az
őseink is tették. Itt Óhegyen is még
mielőtt a protestánsok elfoglalták volna
a templomot a Mária szobrát az
erdőben rejtették el, egy fa törzsébe.
Évekkel később, mikor már ismét
a katolikusoké
lett a templom,
a szobrot
épségben találták,
és az oltárra
helyezték.
A fa
tövében
pedig
gyógyító
erejű
forrás fakadt.
Nekünk is tisztelni
kell Máriát, és
bízni
az
ő
segítségében.
A mise
végén a hegyről
leballagtunk, és
a hazaindulásig
még volt időnk
a templom
melletti sátrakban
apró
kis
ajándékot, képet
venni
az
otthoniaknak. Jó
lenne, ha ez az élmény bevésődne
a lelkünkbe. Nehogy úgy legyen, ahogy
a lelkiatyánk mondta a reggeli misén,
hogy többé nem emlékezünk rá, mint
egy megúnt tárgyra, amit betettünk
a fiókba.
Zagyi Nikolas
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KERESZT TÚRA

Egy hely. Egy közösség. Egy cél.
Egy kereszt. Milyen sokféleképp lehetne
megnevezni egy vasárnapi délutánt,
melyen találkoztunk egy helyen, hogy
egy közösséget alkotva, egy cél
érdekében „igen-t” mondjunk a
meghívásnak, melyet egy kereszt
erősített meg.
Köztudott, hogy már szinte furcsa
látvány tárult elénk, melynek okozója az
volt - a megszokott kereszt nincs a
Kőhegyen. Sokan hiányolták. Ezért jött
egy ötlet, melyet az Úr segítségével
sikerült megvalósítani.

A
dacsókeszi
filiális
templomunkban, vasárnapi szentmise
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keretében, lelkiatyánk Novák József
atya és Pintér Miroslav diakónusunk
ünnepélyesen megáldották a fa
keresztet, melyet közösen vittünk
vállainkon fel a megjelölt turista
ösvényen egészen a Kőhegy sziklás
magaslatára.
Dacsókeszii és Csábi hívek
egyaránt vállalták ezt az utat. Minden
korosztály képviselve volt, kicsik,
nagyon egyaránt. Nem okozott senkinek
sem gondot a kissé nehéz szakasz és az
akadályok, egy cél volt előttünk és ezt
mindenki el akarta érni.
Gyönyörű kilátásban volt része
mindenkinek, aki fentről nézhette a
horizont csodálatos tájait a kereszt
elhelyezése közben. Közös imával zárult
a testi – lelki utunk, hálát adva az Úrnak
azért a nagy kegyelemért, hogy
ajándékként adta értünk önmagát.

Lukács evangéliumában (Lk 9,2324), Jézus így szólt az egész néphez:
„Aki követni akar, tagadja meg magát,
vegye fel keresztjét mindennap, és úgy
kövessen. Mert aki életét meg akarja
menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti
értem az életét, az megmenti.”
Ne féljünk hát bármikor felnézni
a Kőhegyen elhelyezett keresztre, erőt
meríteni Krisztus feltámadásának és
irgalmas szeretetének jelére.
Husár Timea
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KOVÁCSFALVÁN TÁBOROZTUNK
Alig vártuk azt a napot, amikor
eljön a nyári tábor ideje. Csomagokkal
megpakolva elindultunk a Bosorka nevű
házikó
felé.
Hosszú
út
után
megérkeztünk. Elfoglaltuk helyeinket a
kettő- és háromágyas kis szobákban.
Beágyaztunk, kipakoltunk és siettünk
ebédelni. Majd ebéd után beosztottak
minket csoportjainkba. Volt négy
csoport : Blue Ray – Pintér Miroslav,
Zelené kobylky – Balga Bernadetta,
Csábi pókok – Huszár Tímea, Fogpaszták
– Tóth Veronika. Este, szentmise után
pedig vacsoráztunk, felolvastuk a tábori
postát, bemutatták a csoportok
műveiket és végül, de nem utolsó
sorban táncoltunk is.

Kedden reggel megreggeliztünk,
elmélkedtünk, majd elmentünk a
kovácsfalvai fürdőbe, ahol délig
fürödhettünk
és
visszamentünk
tartózkodási
helyünkre
ebédelni.
Délután lesétáltunk a fürdőhelyre, ahol
röplabdáztunk és élveztük a jó időt. Este
az első csoport bemutatta az előadását,
amely tetszett a többieknek is.
Szerdán újból elmentünk a
fürdőhöz ahol mindenki nagyon
izgatottan várta az autóbuszt. Majd
megérkezett egy FC-Barcelónás busz
amely láttán mindenkinek tátva maradt
a szája. Az autóbusz elvitt minket a
Harmanyeci cseppkő barlanghoz. Majd
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egy hosszú túra várt minket fel a
hegyre. Az ottani idegenvezető
megmutatta
nekünk
a
barlang
szépségeit, amit egy órán keresztül
csodálhattunk. Azután ellátogattunk
egy evangélikus fa templomba ahol
szintén körül néztünk. Majd a
csodálatos,
bőrüléses
autóbusz
elszállított minket a városba, ahol volt
egy óránk vásárolni. Vissza jutottunk a
házikóhoz, és készültünk a szentmisére.
Este bemutatkozott a második csoport
és utána következett a esténkénti
program. Éjjel kint a természetben egy
játékot játszottunk ahol az állandó
mozgásban lévő csapatvezetőinktől
kellett aláírást kérnünk. Az aláírást csak
akkor kaptuk meg, ha teljesítettünk egy
feladatot. A nyertes csoport a Csábi
pókok voltak. A játék végén mindenki
fáradtan ment aludni.
Csütötökön délig kézimunkákat
végezhettünk mint például: hímzés,
bohóckeszítés, lánc- és karkötőfűzés,
tésztafigurák készítése és papírszívek
készítése. Délután nagy élményben volt
részünk, ugyanis kincset kerestünk. Az
első része az erdőben való jelszó
megtalálása volt. A második részben
feladatokat
kellett
teljesítenünk
pl.:fúrikozás,
találós
kérdések
megfejtése... Habár minden csoport
ugyanolyan díjban részesült a Blue Ray
volt az első. Sokat kínlódtunk
és
siettünk, de nagyon jól szórakoztunk.

2011. Templombúcsú

CSÁBÍTÓ
MÁRIA HARCOSZKÉNT SZOLGÁLNI
A LÉGIÓBAN!

Este pedig következett a szentmise és a
harmadik csoport előadása majd a
szokásos program.
Pénteken
délig
tartott
a
bolhapiac, ahol ismét feladatokat kellett
végeznünk, hogy pénzt szerezzünk. Az
első díj egy fényképezőgép volt ami 700
tábori euróba került. Az ebéd
elmúltával volt egy kis pihenő időnk és
utána következtek a megmérettetések:
fociban, kiütősben, asztaliteniszben,
billiárdban és társas játékban. Este a
szentmise után a lelkiatya kihirdette a
dobogós győzteseket és a heti
győzteseket.
Szombaton mindenki szomorúan
összepakolta dolgait és rendet tett a
szobájában. Kihirdették a legtisztább
szobákat és legnagyob köszönetünket
mondtuk a tábor szervezőinek, a
csoport vezetőknek, a zenekarnak, a
ház szakácsnőinek és lelkiatyánknak.
Mindenki kedvtelenül ült fel a buszra de
persze egy gyönyörű hét élményével.
Majd végül szerencses hazatérésünk
után mindenkitől elbúcsúztunk és nagy
örömmel meséltük el családtagjainknak
a tábor eseményeit. :)
György Szilvia és Balga Dominika

Mit jelent számunkra Mária
légiósoknak ez a fogalom? Én úgy
gondolom,
hogy
minden
segédimádkozó és aktív tag számára a
legnagyobbat jelenti a Szűzanya
kiskatonájaként szolgálni és igent
mondani neki.
A Mária légió megalakulásának
90-ik, a csábi hitközösségben pedig a 3ik évfordulóra került sor a napokban. Ez
alkalomból zarándoklatot szerveztünk
Márianosztrára.
Szlovákia szerteműködő légiós
testvérekkel közössen ünnepelhettünk
együtt ezt a szép ünnepet. Csábról 14
tagú lelkes kis csapat vett részt ezen a
felejthetetlen napon, ami még élünk
szívünkben
fog
maradni
szép
emlékként, akár fiatal, akár időssebb
testvérnek.

A
zarándoklat
szentmisével
kezdődött 10 órakkor, amit Borsos
József pálos atya, Galgóczi Rudolf zselízi
esperes, a mi Zoltán atyánk és Nagy
Péter komáromi atya celebrálták. A jó
kedélyű József atya szentbeszédét
elhallgattuk volna egész nap. Jó
humorát és értékes szavait síri
csendben
hallgattuk
a
megtelt
kegytemplomban. A prédikáció után
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Galgóczi esperes szlovák és német
nyelven is szólt egy pár szót, mivel még
Bécsből is voltak vendégek.
A szentmise után a tisztviselők
üléseztek a többi légiós testvér pedig
elzarándokolt a közeli Kálváriára, ahol a
családok éve alkalmából elvégeztük a
keresztutat családjainkért. Idős nénikék
fájós lábbal, botokkal, de nagy
lelkesedéssel indultak el. Mikor
felértünk a hegyre, gyönyörű táj tárult
elénk, lenyűgözött a látvány és hálát
adtunk a jó Istennek ezért a
kegyelemért, hogy itt lehettünk. Ott
fent készítettünk közös fényképet a
testvérekkel
és
lefelé
ballagva
elszórakoztunk velük, akik Komáromból,
Léváról, Zselízről, Negyedről és még sok
más településről jöttek el.
Délután elbúcsúztunk a Nosztrai
Szűzanyától és az atyától, aki azzal a
szavakkal búcsúzott tőlünk, hogy
mondjuk meg az itthoni testvéreinknek,
soha – soha ne szomorkodjunk, mindíg
derűsek legyünk, az arcunkon mindíg
mosoly legyen. Azt üzeni nekik, hogy a
Szűzanya mosolyát hordozzák arcukon.
Márianosztrára várjuk mindazokat, akik
az
élet
viszontagságos
útján
megfáradtak, vagy sebeket viselnek...
Égi Édesanyánk itt felkínálja az Ő
egyszülött Fiát, akinek a sebei által
mindenki meggyógyulhat.
Hazafelé más úton indultunk el,
Nagymaros, Visegrád, a Dunakanyar
elérésével gyönyörködhettünk a Duna
szép lassú folyásában és a lenyűgöző
gyönyörű tájban.
Végül köszönetet szeretnénk
mondani a szervezőknek. Ezért a
felejtehetetlen élményért a jó Isten
fizessen meg.
Balga Mária
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KERÉKPÁR ZARÁNDOKLAT
CSÁBRÓL MÁTRAVEREBÉLYSZENTKÚTRA
Immár három éve jött a
gondolat,
hogy
kerékpáron
elzarándokolhatnánk MátraverebélySzentkútra. A gondolatot sikerült tettre
váltani…
Augusztus 28. mi öten – ft. Novák
József atya, Pintér Miroslav diakónus,
Balga Jácinta, Cibuľa Jaroslav és Fónod
Ferenc – kerékpárra ültünk és
nekivágtunk a 73 km hosszú útnak.

13 óra 10 perckor indultunk a
csábi focipályatól és 35 perc alatt
értünk Szlovákgyarmatra. A benzikútnál
egy kis frissítő és irány Magyarország!
Azt hittük, hogy mivel vasárnap van, a
22-esen nem lesz nagy forgalom. Hát
ebben bizony tévedtünk. Nem nagy
tempót diktáltunk, útközben többször is
megáltunk
kisebb
–
nagyobb
szünetekre.
Szécsényben
tettünk
nagyobb pihenést és fagylalttal
frissítettük fel magunkat. Még egy pár
pillantás a térképbe és már újra
kerékpárjainkon ülünk.
Karancsság község felett egy
dombon lenyűgözően tiszta fehérbe
öltözött templom van. Itt nem
„száguldhattunk” el csak úgy. E szép
építményt meg kellett csodálni és
megörökíteni. Salgótarján előtt egy
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hosszú emelkedő van, mely elvett egy
picit az erőnkből, de a városba már
vígan gurultunk be. És most hol a
kerékpárút? Merthogy a 21-esre
biciklivel nem szabad! Mikor a
kerékpárutat megtaláltuk, tettünk egy
hosszabb pihenőt. József atya elszaladt
a benzinkútra frissítőért és utána új
erővel
nekivágtunk
az
utolsó
szakasznak.
A kerékpárút a 21-es mellett
vezet,
majd
Vizslás-Újlaktól
Bátonyterenyéig
ipari
út
van.
Bátonyterenyéből a Zrínyi úton jöttünk
ki, vagyis fel
egy dombra,
majd
ereszkedő és
még
egy
emelkedő…
és már csak
három
kilométerre
vagyunk
Szentkúttól.
A
nagy
kereszt alatt
egy
kis
pihenő. Az a
gyönyörű kilátás a Mátra hegységre
leírhatatlan. (Csak úgy csendben
jegyzem meg, hogy oda is majd egyszer,
fel a Kékes tetőre, elbiciklizhetnénk).
Hurá! Szentkút! Hála Istennek és
a Szűzanyának minden baj és baleset
nélkül, egészességben, megérkeztünk!
Kézzel
fogható
szent
csendbe
cseppentünk. Kora este fél hét után
van. Öt és fél órát tartott az út és
nagyon jó az átlagsebességünk is,
valamivel 18 km/óra felett.
Szentkúton nagy szeretettel
fogadtak, majd
megmutatták a
szállásunkat is – egyszerű, de
nagyszerű-, a kerékpárjainkat pihenésre
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tettük, melyekre majd négylábú Zsivány
barátunk fog vigyázni.
A kellemes zuhany és a bő
vacsora után még engedélyt kértünk,
hogy bemehessünk a bazilikába egy
rövid imára, köszönetnyilvánításra,
hálára és elmélkedésre. Azért, hogy
olyan hamar ne hajtsuk fejünket
alvásra, még szétjátszottunk egy
keresztbe hetest. A végeredmény:
József atya, Mirko diakónus – Jaro,
Ferenc 5:1.
Másnap a finom reggeli után
felmentünk a remetebarlangokhoz,
ahonnan
szép kilátás
van
a
környékre.
Jaro szavaival
a mai kor
embere még
egy
napot
sem
bírna
élni
ilyen
barlangban.
És igaza is
van, mert a
mai modern
ember
nagyon elkényelmesedett. Utána szent
László lovának patája nyomát kerestük,
megálltunk a forrásoknál is, majd
elcsendesültünk a Lourdi barlang előtt.
Közben két autóbusszal zarándok
érkezett.
A szentmise kezdetéig, mely fél
tizenegy után kezdődött, csak úgy
hangozott a bazilika a zarándokok
énekétől. A zarándokok lelki vezetője
bemutatta a híveknek a mi lelki
vezetőinket,
akik
szintén
bekapcsolódtak a szentmise szent
szolgálatába. Nagyon kedves, mosollyal
teli és szimpatikus ember és pap egyben
ő, akiből árad a pozitív energia.
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A lelki táplálék után jött a testi
táplálék. Le a kalappal a szakácsnő
előtt!!! Első osztályú ebédet kaptunk.
Utána pedig, sajnos, elérkezett az
indulás ideje. Vizes flakonjainkat
megtöltöttük szentkúti vízzel és egy
közös búcsú fotóval elköszöntünk
Szentkúttól.

13órakor
indultunk
el,
ugyanazon az úton, melyen idefelé
jöttünk. A forgalmat inkább nem is
említem, még egyszer annyi autó volt a
22-esen, mint tegnap, ha nem több. Az
utunkba eső három városban nagyobb
szüneteket tartottunk. Szécsényben
József
atya
ellátott
minket
szénsavmentes ásványvízzel, mert ilyen
hosszú úton az ivóvíz nagyon fogy.
Hazafelé is sikerült tartanunk az átlagos
18 km/órát. Kora este háromnegyed
hatra érkeztünk meg a csábi foci
pályához, tegnapi kiinduló pontunkhoz.
Köszönet József atyának és Balga
Jácintának, hogy előkészítették és
megszervezték e szép, kellemes,
lélekben és testben megerősítő
kerékpár zarándoklatot.
Nem utolsó sorban köszönet az
Úrnak és a Szűzanyának, hogy
segítettek és vezettek minket e két nap
alatt.
Fónod Ferenc
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HAJNALOK VÖLGYE 4 – KORTÁRS
KÓRUSFESZTIVÁL CSÁBON
A Csábi Szeder Fábián Dalegylet immár
negyedik alkalommal várja a modern
zene rajongóit hazánk egyetlen
kortárszenei fesztiváljára, mely 2011
november 5-én, szombaton, 16 órai
kezdettel a csábi római katolikus
templomban kerül megrendezésre.
A fesztiválra meghívott együttesek a XX.
és a XXI. század kórusrepertoárjából
meríthetnek,
egyetlen
megkötés
azonban, hogy minden együttesnek el
kell énekelnie egy addig még soha,
sehol fel nem csendült művet is. Az így
elhangzott ősbemutatók közül a
szakmai zsűri és a közönség is
kiválasztja kedvencét: előbbi a fesztivál
nagydíját,
utóbbi
pedig
annak
közönségdíját nyeri el.
Az idei koncerten fellépnek a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem Magyar
Kórusa, a kassai VOCES énekegyüttes,
valamint a Cantabile női kamarakórus
Nagykaposról.
A szervezők szeretettel várnak minden
kedves érdeklődőt ezen a Szlovákiában
teljesen egyedülálló rendezvényen,
bízva abban, hogy ezáltal is közelebb
kerülhet mindenki a modern kóruszene
különleges, varázslatos világához.
Bővebb információk a
WWW.FESZTIVAL.DALEGYLET.COM
oldalon találhatók.
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EGY KIS MOSOLY
ÉBREDÉS
Egy napon súlyos műtét után
felébredve a beteg megkérdezi a fölébe
hajoló idős férfitől:
- Professzor úr, sikerült a műtétem?
- A műtét jól sikerült, - de én szent
Péter vagyok…
KÖNNYŰ NEKI
Egyik vasárnap a Gondviselésről szóló
evangéliumi részt olvassák fel a falusi
templomban:
- “Nézzétek az ég madarait! Nem
vetnek, nem aratnak, csűrbe sem
gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja
őket!”
Erre az egyik atyafi félhangosan
megjegyzi:
- Könnyű Neki – az enyémből!
AZ ELLENSÉG SZERETETE
- Ne feledd, fiam – oktatja borissza hívét
a plébános -, az alkohol a legnagyobb
ellenséged.
- Dehogy feledem! Hiszen ez az
egyetlen
mentség
italozó
természetemre.
- Hogyhogy?
- A plébános atya prédikálta valamelyik
vasárnap,
hogy
szeretnünk
kell
ellenségeinket!

A HASZNOS TANÁCS
Az egyik plébános arra oktatja a
jegyeseket, hogy a családi béke
megőrzésének érdekében
inkább menjen sétálni egyet az a fél, aki
látja, hogy veszekedés lóg a levegőben.
Néhány hónap múlva találkozik az atya
az ifjú férjjel. - Hogy van, hogy van? kérdi a plébános. Látom, jó színben. - Igen; ezt az atyának
köszönhetem, ugyanis sokat vagyok jó
levegőn.
NEM LÓVERSENY
A templomba új sekrestyés kerül, egy
"Ej, ráérünk arra még"- típusú.Mi
tagadás, néhány hét alatt
alaposan kiborítja a plébánost a
végtelen lassúságával.
A pap így fakad ki: - Mondja csak,
létezik bármi is, amit maga gyorsan tud
csinálni?
- Természetesen. Nagyon gyorsan
elfáradok.

KÉSŐN VAGY KORÁN?
A plébános összetalálkozik Máté
bácsival, aki mint mindig, most is
dülöngél.
- Máté bácsi, mikor hagy fel már az
ivással?
- Öreg vagyok én már ahhoz, hogy le
tudjak szokni az italról.
- Ahhoz soha sincs késő.
- Akkor még ráérek…

PLÉBÁNOS KÍVÁNSÁGÁRA A GYEREKEK
ELHOZTÁK A TEMPLOMBA A LEGJOBB
BARÁTJAIKAT IS.
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KÖNNYÜ DIÓS DESSZERT

FINOM MÉZES SÜTEMÉNY

Belevalók a piskótába: 10-12 tojás
ahány tojás, annyi kanál kristály cukor
30 dg darált dió
10 dg szója liszt
80 g kakaó
A tojások fehérjét felverjük a cukorral,
s utána beletesszük a sárgáját és
a lisztet.
A diót
összekeverjük
a kakaóval, és ezt is könnyedén
belekeverjük. Kétfelé osztjuk, és
sütöpapíron kb. 200 fokon sütjük.
Belevalók a krémhez: 6 tojás fehérje
25 dg kristály
cukor
2 vaj
10 dg porcukor
15-20 dg darált
dió
rum
Csokimáz: 2 fözöcsokoládé
2 CERA
Pára felett felolvasztjuk.

Belevalók: 150g porcukor
2 tojás
2 kanál méz
1 kávéskanál szódabikarbóna
50g vaj (palmarin)
400g sima liszt,
főző csoki a tetejére
Krém:
500 ml tej
2 Zlatý klas
1 vanília cukor
250g vaj
180g porcukor

A tojások fehérjét a kristály cukorral
pára felett felverjük...kb 10 percig.
A vajat habosra keverjük a porcukorral.
Mikor a hab egy kicsit kihült,
összekeverjük a kikevert vajjal, majd
belekeverjük a diót és rumot.
Ezzel a krémmel megtöltjük a két
piskótát, majd egy kis idöre a hütöbe
tesszük. Ha kicsit meghült, elösször
lecsokizzuk az alját, ha meg fagy a csoki,
akkor megfordítjuk a piskótát és
a tetejét is lecsokizzuk. A tetejét villával
díszíthetjük, vagy tetszés szerint.
Mindjárt vágjuk kockára, amint megfagy
a csokimáz, akkor nem fog töredezni.
Nagyon finom, könnyü és mutatós
sütemény. Jó étvágyat hozzá!
Zatyko Aranka
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A cukrot, vajat, tojást a mézzel és
szódabikarbónával egy tálba helyezzük
és állandó keverés mellett felforraljuk.
A forró masszát a liszthez öntjük, majd
tészták készítünk belőle, amelyet
négyfelé
osztunk.
Egyenként
szétnyújtjuk és megsütjük a lapokat.
A tejből és Zlatý klas-ból a vanília
cukorral sűrű pépet főzünk, majd
hagyjuk kihűlni. A vajat a porcukorral
kikeverjük, majd hozzáadjuk apránként
a pépet.
A lapokat megtöltjük – az elsőre krémet
teszünk a másodikra lekvárt a
harmadikra ismét krémet. A legfelső
lapot lenyomatjuk 4-5 órán keresztül.
Ezek után bevonjuk, főző csokival majd
felszeleteljük.
Balga Jácinta
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MESE A TÖKÉLETES SZÍVRŐL
Egy napon egy fiatal megállt egy
nagyváros központjában és mondogatni
kezdte a járókelőknek, hogy neki van a
legszebb szíve a világon. Nemsokára
nagy tömeg gyülekezett körülötte és
mindenki az ő csodálatos szívét
bámulta. Semmi hibája nem volt a
szívének. Egy karcolás, egy seb, egy
repedés, semmi. Mindenki úgy találta,
tényleg ez a legcsodálatosabb szív, amit
valaha is látott.
Az ifjú nagyon büszke volt a
tökéletes szívére és továbbra is
dicsérgette önmagát. Egyszer csak a
sokadalom közül egy öreg közeledett.
Csendes hangú, mintha
csak
önmagához
beszélne, és mégis, az ő
szívének a tökéletessége
nem hasonlítható az én
szívem szépségéhez.
Az
összegyűlt
tömeg kezdte az öreget
figyelni és az ő szívét. Az
ifjú is kíváncsi lett, ki
merészeli
összehasonlítani a két
szívet. Egy erős szívet látott, melynek
dobbanásai messzire hallatszottak. De
tele volt sebekkel, helyenként a hiányzó
darabokat másokkal helyettesítették,
amelyek nem illettek oda tökéletesen,
helyenként pedig nem is pótolták, csak
a fájó seb látszott. Hogy mondhatja,
hogy neki van a legszebb szíve? –
suttogták az elképedt emberek.
A fiatal, miután figyelmesen
szemügyre vette az öreg szívét, a
szemébe nézett és nevetve megszólalt:
– Azt hiszem, viccelsz, öreg. Nézd az én
szívemet, ez tökéletes! A te szíved tele
van hegekkel, sebekkel, könnyel és
fájdalommal.
Igen – szólt az öreg. – A te szíved
tökéletes, de soha nem cserélném el az
én szívemet a te szíveddel. Látod,
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minden seb a szívemen egy embert
jelent, valakit, akit megajándékoztam a
szeretetemmel. Kiszakítok egy darabot,
és a mellettem élő embernek adom, aki
néha viszonzásul ad egy darabkát az ő
szívéből. Mivel ezeket a darabokat nem
lehet milliméterrel mérni, ilyen
szabálytalan lesz a szívem, de ezeket
nagyon becsülöm, mert arra a
szeretetre
emlékeztetnek,
amit
megosztunk egymással.
Néha csak én ajándékoztam
darabokat a szívemből, semmit nem
kaptam cserébe, még egy darabkát sem.
Ezek a nyílt sebek, az üregek. Azzal,
hogy szereted a körülötted élőket,
kockázatot vállalsz. Bár vérző sebeket
látsz, amelyek még fájnak, mégis azokra
az
emberekre
emlékeztetnek, akiket így
is szeretek, és talán
egyszer
visszatérnek,
hogy az üres helyeket
megtöltsék
a
szívük
szeretetével. Érted most,
kedves fiam, mi az én
szívemnek
az
igazi
szépsége? – fejezte be az
öreg csendes hangon,
meleg mosollyal.
A
fiatal könnyező arccal,
bátortalanul odalépett az öreghez,
kiszakított egy darabot a saját tökéletes
szívéből, és reszkető kezekkel az öreg
felé nyújtotta. Az öreg elfogadta, és a
szívébe rejtette, majd ő is kiszakított
egy darabot az ő csupa gyötrelem
szívéből és a fiatalnak adta. Igaz, hogy
nem illett oda tökéletesen, de így is
szép volt. A fiatal bámulta a szívét,
amelyre már nem lehetett azt mondani,
hogy tökéletes, de szebb volt, mint
valaha. Mert a valaha tökéletes szíve
most az öreg szívének a szeretetétől
dobogott. Egymásra mosolyogtak és
együtt indultak útjukra.
Mennyire szomorú ép szívvel
bandukolni az élet útjain. „Tökéletes”
szívvel, amelyből hiányzik a szépség.
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KIFESTŐ GYEREKENEK

készitette Csécs Frederika
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SZÜRETI FESZTIVÁL CSÁBON
Csáb község, a Motív polgári társulás és a
Gerusa polgári társulás mindenkit
szeretettel vár a
2011 október 1-jén és 2-án (szombat és
vasárnap) megrendezésre kerülő
SZÜRETI FESZTIVÁLra.
Célunk
a
csábi
borkultúra
borbemutatókkal, szüreti felvonulással,
gulyásfőzéssel, élőzenei koncertekkel,
nemzetközi kultúrprogrammal, szüreti
mulatsággal való felelevenítése.
A részletes programról és további
információkról a község honlapján, a
www.cebovce.sk-n
olvashatnak.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

A NEMZETI FILHARMONIKUS
ZENEKAR HANGVERSENYE
2011. november 24. 19:30 - 22:00
Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem
Debussy: Szent Sebestyén
vértanúsága –misztérium
Janáček: Glagolita mise
Két különleges oratorikus alkotást
szólaltat meg egy estén a Nemzeti
Filharmonikusok Zenekara a huszonöt
éves, húsz éve Antal Mátyás vezette
Nemzeti Énekkarral együtt, amellyen
fellép közzségünk szülottje Celeng
Mária is, a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti
Egyetem
diákja,
aki jelenleg Münchenben folytatja
tanulmányait, és már több neves
művésszel is lépett fel.

FIGYELEM!
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 2. szám
2011. Templombúcsú
Felelős szerkesztő:
Balga Jácinta
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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HOGY SZÉP LEGYEN A TANÉVED…
Beszélgess minden nap Istennel!
Erre az imára legalább időnként hívj egy családtagod, barátod is!
Olvass minden nap néhány sort a Szentírásból!
Egyszer csak hallani fogod, hogy Isten megszólít Téged!
Soha ne hagyd el a vasárnapi szentmisét!
Meglátod, ezután ünneplőbb lesz az életed.
Ne sodródj a tömeggel, küzdj elszántan a bűnök ellen!
Így lesz Benned béke, és így találsz új, igazi barátokat.
Barátkozz meg a szentgyónással!
Jézus nagy ajándéka az, melyet hűséggel őriz Egyházunk.
Keress egy közösséget, ahol beszélhetsz hitedről, Jézus-követő életedről!
Ha vannak igaz barátaid, akkor nem nehéz a jó úton megmaradni.
Válassz valakit, akinek Te segítesz előre haladni!
Boldog vagy, ha nem önmagaddal foglalkozol, hanem segítesz.
Vállalj rendszeres szolgálatot plébániánkon!
Így lesz az egyre inkább otthonoddá.
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