III. évf. 2. szám

A SZERETET HULLÁMA
Víz, víz és ismét csak víz. Az
utóbbi hetekben tanúi lehettünk egy
pusztító erőnek, amely viszont a másik
oldalon létfontosságú folyadék. Az áttört gátak lehetőséget adtak arra, hogy
ami a mederből kifolyt, pusztítson
mindent, ami az útjába jön – a földeket, utakat, lakóterületeket és sajnos
életeket is. Ez a szomorú emlék hosszasan emlékezetünkbe vésődik.
A júniusi hónapban másra is emlékezünk, egy különböző gát átszakadására – Jézus Szent Szívének a „gátja“, amely lándzsával volt átdöfve. Vér
és víz folyt ki belőle, amely nem halált
és szomorúságot hozott, hanem vigasztalást, segítséget és életet, mivel szeretettel volt megtöltve. Szeretettel,
amely ahová eljut, megerősít, vigasztal,
megbocsát és éltet. Az emberi rosszaság lándzsája és büszkesége még többet tárt ki belőle, mint amit Megvál-
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tónk Szíve rejtett magában, ahogyan
szent János apostol ír róla: Isten a Szeretet.
A gonoszság lándzsája, a bosszúságé, megtorlásé, gyűlöleté, a szúrós
megjegyzéseké sajnos gyakran átdöfi
szíveinket és így egész emberi létünket.
Mi áramlik így a mi szíveinkből? Mivel
vagyunk teli? Isteni Szeretettel, amely
kibékít, megbocsát és éltet? Esetleg
gyűlölettel, amely pusztít minden szépet körülöttünk, mint az árvíz és így
további fájdalmat, szenvedést és lelki
halált okoz?
Legyen a júniusi hónap az Isteni
Szeretet hónapja. Az-a hónap, amelyben igyekszünk másokat elárassztani a
Szeretet hullámával, főleg akkor, amikor szívünket átdöfik és ez nagy áldozatot igényel majd. Legyen Jézus Szerető
Szíve példaképünk és erősségünk!
József atya
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A JÓ ISTEN TENYERÉN!
Mindíg idöszerü téma marad
minden ember küldetése és hivatása.
Minden hivatás Istentöl van, és nincs
olyan ember, akinek ne volna valami
szerepe Isten tervében. A papság nem
egyszerüen szakma, hanem elhívás –
Isten Üdvözítö és megszentelö feladatára. Isten nem csak hív, hanem az elfogadásra is megadja kegyelmét.
A papság egyféle atyaság, lelki atyaság.
Testvéremmel együtt szerető,
vallásos családban nőttem fel. Hivatásom csíráit: nagymamám, aki sokat beszélt a Jó Istenröl, vallásról a Csenkére
menet, és én hallgattam a kocsikában
ülve, szüleim, a faluban szolgálló lelkiatyák, és az Adventi-időben a korai
hajnali szentmisék, a sok-sok ministrálások, akár hétköznapokon, vagy vasárnapokon, vagy a sok szép karácsonyijátékok is elösegítették hivatásomat.
A pap egy átlagos ember, akit
rendkívüli szolgálatra hívtak! Ezért
nem érdemes ellene szegülni, mert az
Úr mindíg véle van – az Ő papjával.
A hivatásomhoz vezetö út :
9 – év alapiskola Csábon – magyar
nyelven,
4 – év középiskola – Gymnázium Ipolyságon – magyar nyelven. Már az érettségi-vizsgák elött, az akkori komunista
rendszer próbált akadályokat tenni hivatásom elé, de hát a Jó Isten akarata,
hívása gyözött. /1981 – 1985/
Utánna 5 – év kemény szlovák nyelven
a Pozsonyi Cyril és Metód – Hittudományi Föiskolán. /1985 – 1990/ - között nem volt könnyü magyar kispapként tanulni és lelkileg formálódni
a sok besúgó és állszent között. Soha
nem bántam meg, hogy magyar iskolába jártam, söt büszke vagyok rá, mert
így is lehet érvényesülni. 1990 – április
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– a diakónus – szerpap – szentelésem,
és június 16. –án a pappászentelésem
a rozsnyói – székesegyházban.
További kápláni és papi állomáshelyeim:
1990 – 1991 – Losonc, mint káplán,
1992 – 1 éves katonai-szolgálat,
1993 – 1997 – rimaszombati káplán, és
gesztetei plébános,
1998 – 2000 – USA–Florida–Tampa–
Orlandó - magyar adminisztrátor, és
New York-város – Árpádházi Szent
Margit – templom plébánosa,
2000 – 2004 – újra gesztetei plébános –
rimaszombati járás.
Ezen idö alatt 8-alkalommal Szentföldizarándok-útjain is sikerült mint lelkivezetö résztvennem.
2004 – töl – a Kanadai Wellandon, mint
a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség plébánosa: Filia – Ontário megyei –
London, és Niagara Fallsz.

A Rozsnyói-egyházmegyében 14évnyi szolgálat eröt, kitartást adott,
még nagyobb kihívásokra a Missziószolgálatra, amelynél sajnos a saját
egyházmegyei-megyéspüspök gördített
nagy akadályokat, aki a saját egyházmegyéjében a magyar hívökkel és
a magyar papokkal szemben hatalmát
gyakorolta, és nem a szolgálatát. Én
magam voltam szenvedö alanya, mert
8 – hónapon keresztül felmentett
a papi-szolgálat alól, mit sem törödve
a további életem napjaival, hónapjaival. Ezzel az igazságtalan tettével elle-
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nem és családom ellen fordította
a papokat a magyar föpásztorokat és
a falumbeli híveket. Magamra maradtam szükkörü családommal és egy-két
paptestvéremmel, akik bíztak és hittek
Nékem. De hát újra a Jó Isten akarata 8
–
hónap
után
a RómaiPapi_kongregáció igazságot hirdetett,
és újra a Jó Isten tenyerére tett, ezért is
a mondanivalómnak a címe : a Jó Isten
Tenyerén.
A Szentéletü
Zsák
atya
a szemináriumban
a lelki-vezetö,
mindíg arra tanított: az igazságért
mindíg harcolni kell, mert ez formálja
a jellemet, az igazi embert, nem baj ha
az emberek megaláznak a Jó Isten majd
felmagasztal.
Ez
adott
eröt
a kitartáshoz.

A papság nem karrier, hatalom,
nem elönyök megszerzése, hanem
szolgálat. A papság annyit jelent, hogy
életünk minden napján belépünk
a Szentek-Szentélyébe – imádni és
dicsöíteni Istent, mások „ lábának
a megmosásával“ – napról – napra
hordozni a hívek gondjait, segíteni öket
bajaikban, szenvedni a szenvedökkel és
együtt örülni az örvendezökkel. Ezeket
próbálom én is, mint Istennek gyarló és
gyenge szolgája: hirdetni és megvalósítani.
Itten
megvan
minden
lehetöségem rá : nyelvi, nemzeti és
hitbeli szabadság, segítökészség, belsö
lelki béke.
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Kedves testvérek! Hallgassatok
mindíg lelkiatyátokra : a Vasárnap az
Ünnep nap legyen szent – mint régen
volt, amire még én is emlékszem, nem
mint ma, amikor a faluban Vasárnap
hallani
a kistraktorok
zúgását
a kertekben, vagy fa-fürészelések sorozatát stb. – mert ezzel nem áldás lesz
e falu népére, hanem átok. Hiszen már
látni és tapasztalni lehet az emberikapcsolatok megromlását, - meghal
a szeretet, a barátság, és a lélek.
A Templomban eltöltött esetleg egy
óra a héten, nagyon kevés az életszentségre az Üdvösségre, ha nincs
szeretet, barátság és lélek igazán. Ez
a papokra és hívekre egyaránt fontos
és jellemzö kell, hogy legyen. Igen, Istent szolgálni pedig nagyon jó, még
akkor is, ha néha nem könnyü.
Bárhol a világban vagyok is vagy
szolgálok, mindíg büszke vagyok Honnét jöttem, hol nevelkedtem és majd
egykor hová térek vissza: Csábra – csábinak. És szeretném hálámat kifejezni
és megköszönni szeretett családtagjaimnak, rokonaimnak, és minden jó akaratú testvéremnek, lelkiatyáknak, akik
több mint 20 – év alatt imádkoztak
anyagilag – lelkileg támogattak – segítettek. A Jó Isten áldása kísérje minden
lépésüket ezért a jó cselekedetért.
S végezetül Cégény István : „ Útravaló“címü utolsó versszakával zárnám soraimat:
Ugyan Uram, Te nem igérsz kincset,
pénzeszsákot,
De igérsz hitet, s valóságot,
Idelen édes keresztet,
S végül az örök életet...
Úgy legyen egykor mindannyiunk számára.
Szeretettel és Tisztelettel: Rev. Miskei
László
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HÚSVETI ÜNNEPEK KÉPEKBEN

Virágvasárnap

Nagyénteki keresztút

Húsvét
2010
Zöldcsütörtök

Nagypéntek
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BIBLIAVERSENY EGYHÁZMEGYEI
SZINTEN
A Bibliaverseny egyházmegyei
fordulója Erdőbádonyban volt megtartva április 13-án. Az esperesi fordulóban győztes csapatunk 14 esperességi kört nyerő vetélytársakkal mérhette
meg tudását. A mi csapatunk 44 ponttal a 11. helyen végzett. Szép eredmény, hiszen nagyon szoros volt a verseny, az elsőknek csupán 7 ponttal volt
előnyük a miénkhez képest. A lányok
egy kis szomorúsággal, de viszont a
jövőbeli jobb szereplés reményében
távoztak a versenyről.

ECSÉDI MOTOROS ZARÁNDOKLAT

ELSŐÁLDOZÁS CSÁBON
Május 9-én elsőáldozás volt hitközségünkben. Négyen voltak – abból
három csábi – Balga Bianka, Zatko Patrik és Pintér Róbert és egy dacsókeszii
kislány Moravcsík Barbara. A szentmise
kétnyelvű volt, mivel a két fiú szlovákul
készült a két lány pedig magyarul. A
lelkiatya nagyon szép példával szólt az
elsőáldozókhoz a szentbeszédben – egy
gyufáról, amely hiába létezik, ha nincs
érintkezésben a dobozán levő kénnel,
akkor nincs neki semmi haszna. Tehát
mi sem vagyunk hasznára senkinek, ha
nem leszünk így érintetésben az Úrral.
A szlovák szentbeszédben pedig kitért
az anyák napi ünnepélyre és itt is egy
gyönyörű példával fejezte ki az anyák
iránti tiszteletet.

Ismét megszervezésre került a
magyarországi ecsédi motoros zarándoklat. Május 8-án reggel fél nyolc után
a lelkiatya megáldotta a plébánia elé
felsorakozott motorosokat, akik hatan
voltak Csábról és Dacsókesziről.
Ők aztán csatlakoztak a Szlovákgyarmaton várakozó társaikhoz és
„hadoszlopot” alkotva indultak útnak a
kb. 80 km–re fekvő Szentlaposi Szűzanya kápolnához Ecsédre.
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KERESZTJÁRÓ NAPOK
Május 10-én keresztjáró napok
voltak az esti szentmise után végezve a
templom előtti keresztnél. Együtt
imádkoztunk a jó termésért valamit a
kedvező időjárásért. A lelkiatya áldást
adott mind a négy égtáj felé.

ELSŐÁLDOZÁS DACSÓKESZIN
Elsőáldozó
a
filián
–
Dacsókeszin, május 16-án szintén 4 volt
– Kanalas Tamara, Sebian Viktor és két
– testvérpár kislány – Kliment Nikola és
Vanesa. Hosszú évek során került sor
itt elsőáldozásra, a szülők döntése
alapján. A szentmisét ünnepélyessé
tette a Szeder Fábián dalegylet.
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tatóval volt tarkítva – összefoglalta a
könyv mondanivalóját a mai embernek
– az ígéret, tanúságtétel és hűség szavaival.

ÚRNAPJA
Urunk Testének és Vérének főünnepét - Úrnapját - szentségi körmenettel egybekötve az ünnepet követő
vasárnapi napon tartottuk meg egyházközösségünkben.

Az ünnepi szentmise után a hívek kivonultak a templomból és Krisztust követve a négy "gulipkánál" amelyeket minden évben, már hagyományosan ugyanazon családok készítenek elő - szentségi áldásban részesültek. A kislányok virágszirmokat szórtak
az Oltáriszentség elé.

MÁJUSI BIBLIAÓRA
A vasárnap délutáni órákban
folytatódott a Bibliaórák sorozata. Ezúttal lelkiatyánk tartotta Józsue könyvét elemezve. Nagyon értelmesen és
velősen megmagyarázta az Izraeli nép
sorsát a vándorlást befejezőleg, majd
az ószövetségi háborúk miértjét és az
Igéret földjének elfoglalását. Az előadás végén – amely power point bemu-
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Összeállította: Balga Jácinta
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A RÉGI IDŐK SZÉP EMLÉKEI
A nő életében az otthon, az otthoni munka sosem másodrendű. Valljuk be egymás közt őszintén: a háztartási munka hálátlan. Bizony a háztartás
sok gonddal, bajjal és munkával jár. De
sok örömet is ad. Bizonyára tudjátok,
hogy milyen öröm a frissen vasalt ruhát
a szekrénybe rakni és, hogy a tisztaság
illatánál nincs kellemesebb parfüm a
világon. Tudjátok azt is, nem csak a
csillogó ékszernek lehet örülni, hanem
a csillogó kilincsnek és küszöbnek is.
Hát még az ebéd vagy vacsora!
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nem nehéz, ha van hozzá elég pénz!
Ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek!
Ha szívedet bánat nyomja, tekints fel a
keresztfára!

A téli estéket a férfiak beszélgetéssel töltötték, a nők pedig kenderfonással és szövéssel foglalkoztak. Jó és
hasznos foglalkozás volt a tollfosztás is.
Így éltek a mi elődeink szerényen és
boldogan.
Jakab Ferencné Ilonka

A háziasszonyok zöme a legtöbb
időt a konyhában tölti el. Így volt ez
régen is, amit családi mesékből tudok.
Ki-ki elmondta féltve őrzött, kedvelt
receptjét, s néha féltékenységből de
nem véletlenül, ki is hagyott belőle valamit, hogy azután kiderüljön, hogy azt
csak ő tudja igazán jól elkészíteni. A
főzést megtanulni nem ördöngösség, s
hidd el érdemes, mert a családi békét
nem egyszer helyre állíthatja egy jó
ebéd vagy vacsora.
Visszaemlékezve nagyszüleink
konyhájára, akik szintén igyekeztek a
főzés, mosás, takarítás mellett díszíteni
a falakat festett tányérokkal, a tükör
alatt hímzett törülközővel, melyen szöveg is hímezve, pl: Isten hozta! Továbbá falvédőket is hímeztek különböző
motívumokkal és szöveggel: Sütni, főzni
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JÉZUS SZÍVE OLTALMAT
ÍGÉR - ISTEN MAGA A SZERETET
Az egyházi év utolsó „mozgó” –
azaz nem állandó dátumhoz kötődő
ünnepe – Jézus Szíve ünnepe, melyet a
pünkösd utáni második vasárnapot követő pénteken tart az Egyház. A Jézus
Szíve-tisztelet ideje ezen kívül minden
elsőpéntek és az egész június. Jézus
Szent Szívének ünnepén Isten emberszeretetét is ünnepeljük, amely abban
nyilvánult meg legjobban, hogy egyszülött
fiát adta nekünk, aki a
végtelen szeretet eszközévé tett „emberi
szívvel” szerette a világot.
Már a középkorban kimutatható
Jézus Szívének tisztelete – különösen a
német misztikusoknál.
Helftai Szent Gertrúd,
aki 1256. január 6-án
született, a középkorban az isteni Szív szeretetének egyik legnagyobb tisztelője volt.
Őt tekinthetjük az újkori Jézus Szíve-tisztelet előfutárának.
1281. január 27-én jelent meg az akkor
huszonöt éves apácának először Jézus,
aki szerzetesi fogadalmakkal eljegyezte
magát vele. Utóbb a jezsuiták és a karthauziak vették át a Jézus Szívetiszteletet, és terjesztették el az Egyházban.
Fokozták a tiszteletet Alacoque
Szent Margit látomásai, melyekben
Jézus fájlalta az emberi hálátlanságot,
ezért tisztelőitől engesztelést kért a
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hónap első péntekjein. Alacoque Margit-Mária 1647. július 22-én született
Franciaországban, Lauthecour faluban.
Édesapja királyi jegyző volt, ám 1655ben meghalt, öt árvát hagyva maga
után. Ekkor Margit mindössze nyolcéves volt. Margit 1671. augusztus 25én belépett a Paray-le-Monial vizitációs
apácák közé. A kolostor falai között
háromszor jelent meg neki 1673-75
folyamán Jézus. Társai arról akarták
meggyőzni, hogy a látomások és a kért
ájtatosságok nem az Úrtól valók. Margitot zavart elméjűnek hitték. Ekkor
került a kolostorhoz
Claude
La
Colombiére jezsuita
atya. A rend elöljárónője őt bízta meg,
hogy legyen Margit
lelkivezetője.
Colombiére kiállt a
látomások
igaza
mellett, így ő is támogatta Jézus Szívének
tiszteletét.
Margit igyekezett
teljesíteni a látomásokban hallott kívánságokat, még a
francia királyt is felszólította,
hogy
szentelje országát
Jézus Szívének.
Az ígéreteket is elmondta, melyeket
Jézus ígért szíve tisztelőinek:
1. Megadom nekik mindazon kegyelmeket, melyekre állapotuk
szerint szükségük van.
2. Családjukban békességet szerzek.
3. Megvigasztalom őket szenvedéseikben.
4. Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján.

2010. Falunap
5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom.
6. A bűnösök szívemben az irgalom
tengerére találnak.
7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.
8. A buzgó lelkek nagyobb tökéletességre emelkednek.
9. Megáldom a házakat, melyekben szívem képét kifüggesztik és
tisztelik.
10. A papoknak erőt adok, hogy a
legmegrögzöttebb bűnösöket is
megtérítsék.
11. Szívembe írom, és onnan soha ki
nem törlöm azok nevét, akik ezt
az ájtatosságot terjesztik.
12. Szívem túláradó irgalmasságában megígérem, hogy mindazoknak, akik kilenc egymás
után következő hónap első péntekén áldozáshoz járulnak, megadom a végső állhatatosság kegyelmét, nem fognak szentségek
nélkül meghalni. Szívem biztos
menedékük lesz haláluk óráján.
1765-ben XIII. Kelemen pápa engedélyezte a lengyel püspököknek, hogy a
tiszteletet a templomokban megünnepelhessék a hívek, majd 1856-ban XIII.
Leó pápa jóváhagyta az egész Egyház
számára a Jézus Szíve-litániát. XI. Pius
1928-ban
a
Miserentissimus
Redemptor enciklikában a tisztelet teológiai alapjairól adott összefoglalást,
illetve XII. Pius pápa a Haurietis aquas
enciklikájában megemlékezett a száz
évvel korábban bevezetett ünnepről.
A Jézus Szíve-tisztelet megnyilatkozási formái a következők: az engesztelés, a viszontszeretet, Krisztus követése
és önmagunk fölajánlása. Az engesztelés lényegében bekapcsolódás abba az
engesztelésbe, amelyet Jézus mint főpap az Atya elé visz. Önmagunk fölajánlása azt fejezi ki, hogy egyesülni
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akarunk a szeretettel, mellyel Isten szerette a világot, és minden fáradozásunkat, munkánkat, szenvedésünket ennek
érdekében tesszük és viseljük. XI. Pius
pápa az egész Egyházat Jézus Szíve oltalmába ajánlotta. Ma is sokan megteszik szerte a világban, hogy önmagukat,
családjukat, egy-egy közösséget, várost
vagy országot a Szent Szív oltalmába
ajánlanak. Jézus Szívének ünnepe azt
kívánja hangsúlyozni: Isten a végtelen
szeretet, Krisztus szíve pedig nem más,
mint ennek a szeretetnek az emberi
jele. Jézus Szívének tisztelete azt jelenti, hogy komolyan vesszük Isten mindenhatóságát. Isten a szeretet révén
győzedelmeskedik.
II. János Pál pápa 2004-től Jézus Szívének ünnepét a Papok Megszentelődésének Világnapjává tette
http://familia.vidavizio.hu/cikk/
2009.junius/jezus_szive_oltalmat_iger_
-_isten_maga_a_szeretet/
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laszték áll rendelkezésünkre, az eredmény csak a fantázián múlik és csodákat lehet művelni a virágokkal és apró
kiegészítőkkel. A rengeteg mécses, a
gyertyák, a templom teljes belsőépítészete annyira szépen harmonizálnak
a megálmodott dekorációval, hogy egyegy szentmise valódi élményt jelent.
Az is a feladatunk, hogy a kőből
épített templomunk mellett a lélek
templomát is gondozzuk, díszítsük és
berendezzük Isten számára. Ezért hétről-hétre újra és újra hálát kell adnunk
minden egyes napért, óráért ki imádsággal, ki más szolgálattétellel.
Hegedűs Magdolna

Templomunk díszítése hétrőlhétre új kihívás számunkra. Elgondolni,
megálmodni, majd megvalósítani alapos felkészülést igényel. Igyekszünk
minden egyes szentmisét alkalomhoz
illővé varázsolni, megtartva a templom
eredeti hangulatát.
Templomunk mindig tiszta, mindig virágos. A templom díszítése egy
különleges boldogító imádkozási forma, Istentől szerzett, kapott lelki felüdülés. Szépen, esztétikusan díszíteni
azt a templomot, ahol elsőáldozók
voltunk, ahol megbérmálkoztunk, házasságot kötöttünk. Amikor díszítjük
Isten házát, nagy melegség, öröm van
a szívünkben, mert ennél méltóbb helyre a sok szép virág nem is kerülhetne.
A dekoráció legfontosabb része a színharmónia. Legyen minden összhangban, akkor lesz igazán szép az eredmény. Szeretünk minden alkalomra
más és más virágkompozíciókat tervezni. Ma már hatalmas szín- és virágvá-
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„Uram, ha ilyen gazdagon
fölruháztad a sok szép virágot, melyek egyike sincs tudatában ragyogásának, menynyivel bőkezűbb voltál akkor,
amikor reánk, emberekre
gondoltál! Amikor a kegyelem
gazdag változataival halmoztál el minket! Mivel háláltuk
meg bőkezűségedet, szeretetedet?”
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KIT VAGY MIT SZERETÜNK?
egy elgondolkodtató történet
Míg egy férfi új autóját fényezte, a kisfia felvett egy követ és vonalakat karcolt az autó oldalára. Haragjában, a
férfi megfogta a gyermek kezét és többször ráütött, nem ismerve fel, hogy a
francia kulccsal üti. A kórházban a gyermek elveszítette az összes ujját a törés miatt. Mikor a gyermek meglátta az
apját, szemében fájó tekintettel kérdezte: "Apa mikor fognak visszanőni az
ujjaim?" Az apa felismerve tettének
súlyát, szólni sem tudott. Visszament
az autójához és többször belerúgott.
Saját cselekedetétől feldúlva leült az
autó elé és a karcolásokat nézte.
A gyermek azt írta:"SZERETLEK APA!"
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- vigyázz a szavaidra, cselekedetek
lesznek belőlük,
- vigyázz a cselekedeteidre, megszokások lesznek belőlük,
- vigyázz a megszokásaidra, szenvedély lesz belőlük,
- vigyázz a szenvedélyedre, rabsággá
és végzeteddé válhat!
A harag és a szeretet nem ismernek
határt. Válaszd a szeretetet, hogy szép
és kedves életed legyen!

Szeretlek Jézus Szíve téged
szeretlek mint üdvösséget
szeretlek híven,hően,mélyen
szeretlek,Szíved úgy segéljen.
Szeretlek szent Szív,hogyha
áldasz,szeretlek ha rám bút
bocsátasz,szeretlek Jóság
véghetetlen,szeretlek szívem
én szerelmem.
Szeretlek mint a hűk szeretnek,
szeretlek mint édest a gyermek,
szeretlek mint védőt a gyenge,
szeretlek szívem drága gyöngye.

A tárgyak használatra vannak, az emberek szeretetre! A probléma a mai
világban az, hogy az EMBEREK VANNAK HASZNÁLVA ÉS A TÁRGYAK SZERETVE!
Legyünk óvatosak és tartsuk emlékezetünkben ezt a gondolatot: A tárgyak
azért vannak, hogy használjuk, az emberek pedig hogy szeressük őket! Légy
ura érzelmeidnek:
- vigyázz a gondolataidra, szavak lesznek belőlük,

Szeretlek szívek hős Királya,
szeretlek lelkem szent Bírája
szeretlek édes büszkeségem,
szeretlek mindig én reményem.
Szeretlek mint vak a világot,
szeretlek mint harmat a virágot
szeretlek ó mi boldog érzet,
Szeretni Jézus Szíve téged!
Hatalmas láng lobog szívemben,
kicsiny lett a tér neki itt lenn
feléd hozzád tör fel szerelme,
hogy hadd szeressem egyre-egyre.

11

CSÁBÍTÓ
EGÉSZSÉG AZ ISTEN PATIKÁJABÓL
Minden embernek az egészsége saját
kezében van. Törődni vele segítenek
a több ezer éves tapasztalatok természetgyógyászat réven is, amelyhez hozzájárul a gazdag növényzeti világa.
Hisz egy régi közmondás úgy mondja:
„A gyógynövények kétszer nyújtanak
egészséget – amikor utánnuk megyünk
a természetbe és amikor használjuk
őket.“
Itt van a nyár, és a
természet gazdag
kinalatát
tárja
elénk, csak észre
kell vennünk őket.
Most egy igen külonleges gyógynővenyre szeretném
felhívni az olvasók
figyelmét,
amely
nem
hiányozhat
életünkből. Ez a
“Cickafark„ (Alchilea
Millefolium).
Legelőkön,
utak
mentén, erdőszéleken és gabonaföldek szélén található. Virágjának színe
a fehér és rózsaszínbe hajló, a napon
fanyar illatot áraszt.
Virágból ajánlatos erős napsütésben
szedni, mert ilyenkor a legtöbb benne
az illóolaj és ezáltal a gyógyhatás is növekszik, júniustól szedhető egészen
a nyári hónapokig.
Jól jöhet sok súlyos betegség esetén,
elsősorban megis a nők számára fontos. Akár fiatal lányokról van szó akik-
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nél gyakori a rendszertelen menstruállás, akár idősebb aszonyokról akik
a változás éveninek közepén tartanak
vagy már esetleg ezt az időszakot át is
lépték. Nagyon fontos hogy a nők alkalmonként elfogyasszanak egy – egy
csésze cickafark teát. Minden szempotntból a lehető legkedvezőbben befolyásolja a női medence szerveit.
Petefészek gyuladásnál alkalmazzuk
a cickafarkfű üllőfürdőt, amely már
gyakran az első alkalmazásnál megszünteti
a fájdalmat es fokozatosan eltűnik
a gyulladás
is.
A fürdőhöz
az
egész növény részét
használjuk,
kiegeszítőleg jó ha
közben a cickafark
teát is kortyolgatjuk
amelyet
a virágjából készítünk. Ezek az ülőfurdők igen csak
hatásossak
az
idős emberek és
gyerekek ágybavizelésére.
A cickafark gyógyhatása
nagyon
széleskorü tobb
betegség esetén
hasznalható:
 fejfájásos vértolulás esetén, azután szédülés, hányinger, orrvérzés, szúró szemfájdalmak és
könnyezéssel együtt járuló
szembántalmak esetén
 az időjárási front által előidőzött
migrénes roham gyakran már
egy csésze tea elfogyasztása
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után megszűnik, ilyenkkor a teát
jó melegen kell kortyolgatni,
rendszeres
fogyasztásval
a migrén teljesen megszüntethető
vértisztító ereje olyan betegségeket is ki tud űzni a szervezedből amelyek évekkel előbb fészkelték be magukat oda
csilapítja a tüdő vérzést is
a kalmosgyökérrel
együt
a tüdőrákot is gyógyítja
gyomorvérzés, valamint erős
gyomorégés és gyomornyomás
esetén gyors javulást hozz
a cickafark tea
meghülés, hát – reumatikus fájás esetén jó forrón kel inni
a teát ahogyan csak elbírjuk
szabájozza
a veseműködést,
megszünteti az étvágytalanságot, gyomorgörcsöket, puffadást, a máj zavarait a gyomor –
és béltraktus gyulladásait, fokkozza a bélbolyhok tevékenységét
és
ezáltal
biztosítja
a szabályos székelést
aranyér gyógyítására használjuk
cickafark virágjából készitet kenőcsöt

CSÁBÍTÓ

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK
Teafőzet: 1 púpozott teáskanál cickafarkfüvet adunk ¼ liter vízhez, leforrázuk, rövid ideig állni hagyjuk.
Tinktúra: egy üveget megtöltünk napos
időben szedett cickafarkvirággal, leöntjuk 38 – 40 fokos gabona vagy gyümölcspálinkával. Két hétig állni hagyjuk
a napon vagy a tűzhely közelében.
Ülőfurdő: 100g cickafarkfüvet (az egész
növényről van szó) éjszakára hideg vízbe áztatunk, másnap felforraljuk és
hozzáöntjük a fürdovízhez.
Kenőcs: felmelegítünk 90g sótlan vajat
vagy disznózsírt, hozzzáadunk 15g friss
összeaprított
vesszük a tűzrol. Másnap az egészet
felmelegítjük kicsit egy vászonkendőn
átnyomjuk, és az előkészített edényekbe töltjuk. Hűtőszekrényben tároljuk!

Mivel a régi füveszkönyvekben úgy emlegetik a cickafarkat mint az összes betegség gyógyítója. ott is alkalmazzuk
ahol már minden remény elszállt.
Úgy ahogyan hiszunk és bízunk az ima
erejében, úgy kell hozzáállnunk
a gyógynövények világához is, csak
egyáltlán azon múlik hogy próbálkozunk e vele.
Összeálította: Hegedűs Ildikó
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SÜTŐSAROK

ELEFÁNTKÖNNYCSEPP

CÉZÁR SALÁTA

Tésztához:
 6 db tojás
 9 ek cukor
 2 ek kakaópor
 2 ek liszt
 1 tk szódabikarbóna
Krémhez:
 2 cs vaníliapuding
 5 dl tej
 25 dkg margarin
 15 dkg porcukor
 2 db banán

Salátához:
 1 fej jégsaláta
 1 kígyóuborka
 pár szem közepes paradicsom
 20 dkg csirkemell filé
 kruton (pirított kenyérkockák)
Öntethez:
 1 tojás sárgája
 2 tk mustár
 olívaolaj
 2 gerezd fokhagyma
 csipetnyi petrezselyem
 csipetnyi oregánó
 csipetnyi bors és só
 2 dl főzőtejszín
 Worchester-szósz

1. A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét
felverjük kemény habbá, beletesszük
a 9 ek cukrot, ezzel is verjük tovább,
majd belekeverjük a tojások sárgáját. Majd a 2 ek kakaóport, 1 tk szódabikarbónát, 2 ek lisztet összekeverjük, és a habhoz adjuk, óvatosan
összekeverjük.
2. Sütőpapírral kibélelt tepsiben előmelegített sütőben kb. 12 percig sütjük. Utána lisztezett konyharuhára
kiborítjuk, sütőpapírt levesszük óvatosan, és konyharuha segítségével
még melegen feltekerjük.
3. A 2 cs pudingport a 5 dl tejben megfőzzük, és lehűtjük. A margarint a 15
dkg porcukorral habosra keverjük, és
a pudinghoz adjuk (habosra keverjük).
4. Kitekerjük a tésztát, megtöltjük a
krémmel, az elejébe belehelyezzük a
két banánt, és feltekerjük.
sütési hőfok: 200 °C
sütési mód: hőlégkeveréses
tepsi mérete: 34x35 cm

Elkészítés
1. A jégsalátát kettévágjuk, mindkét felét felszeleteljük, 1-1 tálba szórjuk.
2. A paradicsomokat és az uborkát
is felszeleteljük, egyenletesen
elosztjuk a két tálban.
3. Kézi habverővel kikeverjük az
öntetet, (a lényeg, hogy a végén
krémes állagú legyen) a tojássárgáját először a mustárral keverjük el, majd hozzáadjuk az
olajat és a fűszereket valamint
az összezúzott fokhagymát, végül a tejszínt és a Worchesterszószt. Ízlés szerint bármiből
adagolhatunk akár többet is.
4. A kész öntetet szintén kettéosztjuk és a két adag salátára kanalazzuk (át is forgathatjuk).
5. A csirkemell filét felkockázzuk,
sózzuk, borsozzuk és serpenyőben hirtelen megpirítjuk. Frissen
sülve a salátákra halmozzuk a pirított kenyérkockával.
Összeállította: Balga Jácinta
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MENNYEI DERŰ - ÉS BORÚ
Kulináris örömök
A szemináriumban az elsőéves kispapok első ebédjüket fogyasztják. Egyikük
odasúgja harmadéves szomszédjának:
- Te, én ilyen pocsék ételt még nem
ettem!
- Ugyan! Várd csak ki a vacsorát!
Zenei aláfestés
A pap a kántorhoz:
- Amikor mise után megkérem a híveket, hogy akik adományt akarnak felajánlani az új orgonára,
álljanak fel, kezdje el
játszani az alkalomhoz
illő darabot!
- És az melyik?
- A Himnusz.
A büntetés
Híveit korholja a plébános:
Nem szeretitek igazán a
templomotokat,
mert
nem adakoztok! De a jó
Istent se szeretitek, mert nem jártok
gyónni! Ne csodálkozzatok hát, ha
Mennyei Atyátok se szeret titeket,
ides-tova egy éve már, hogy közületek
senkit se szólított magához!
Jogos babona
Az egyházmegyei ministráns focibajnokságon így szól a szünetben a vesztésre álló csapat edzője, Józsi atya:
- Fiúk, én nem vagyok babonás, de
mióta az ellenfél 13:0-ra vezet, az a
szörnyű előérzetem támadt, hogy talán ma elveszítjük a mérkőzést!

A jó leves titka
Igen jó barátságban élt egymás mellett
a falu katolikus plébánosa és a protestáns lelkész.
Egy alkalommal a tiszteletes úr a plébánosnál ebédelt. Fölséges levest tálaltak fel, a vendég nem győzte dicsérni:
- Kérem, főtisztelendő kolléga úr, hogyan tudnak ilyen ízletes levest főzni?
Nagyon egyszerű, tiszteletes kollégám
– nevetett az atya. – Önök a templom
tetejére rakják a kakast, mi pedig a
levesbe tesszük.
Bátorság!
A misszióshelyre új atya érkezik. Első kérdése:
- Vannak itt skorpiók? Mert
az az igazság, hogy félek tőlük!
- Nem kell aggódnod, atya! –
így az egyik bennszülött. –
Annyi itt a mérgeskígyó,
hogy mind felfalják a skorpiókat!
Egy jó hír
Az idős plébános megbetegszik, s néhány napra be kell feküdnie a kórházba. A hittanosok meglátogatják őt.
- Mondjatok valami jó hírt! – kéri őket
a pap.
Norbi szólal meg:

- Nagyon

szépen halad a fúvózenekarunk. Ha továbbra is ilyen jól játszunk,
már a plébános atya temetésén is
szerepelhetünk …

Összeállította: Balga Jácinta
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REJTVÉNY

A rejtvényben az áldozat liturgiájának, az átváltozásnak szavait rejtettük el.
1. Ádám párja
2. A pápa székhelye
3. Mózes kőtáblájának tartalma
4. A papszentelés szentsége
5. A napkeleti bölcsek ajándéka a kis Jézusnak
6. Gyónásban kijelölt feladat
7. Fő ételünk
8. Izsák fia
9. Szent Pál apostol korábbi neve
10. A papi ruha tartozéka
11. Jézus Krisztus teste és vére a kenyér és a bor színe alatt
12. Jézus első csodájának helye
13. Női név- Szűz Mária édesanyja
14. A Péter név jelentése
15. Legyetek......, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát
16. Angyalnév
17. Isten háza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Összeállította: Bojtos Mária
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Csécs Frederika Csáb címerének rajza elsősorban a legkisebbek számára készült.
Mindazon óvodás, vagy kisiskolás, aki a rajzot kiszínezi, a rejtvényt megfejti, és eljuttatja azt a sekrestyében e célra elhelyezett urnába, értékes díjban részesül.
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VIANNEY SZENT JÁNOS A MENNYORSZÁGRÓL
Amikor Vianney Szent János a holmiját szállító szekér mellett gyalogolva Ars
felé tartott, hogy megkezdje plébánosi szolgálatát, a sűrű ködben eltévedt. Egy
nyolcéves pásztorfiú, Antoine Givre mutatta meg, hogyan jut el a faluba. „Fiatal
barátom – mondta neki János atya –, te megmutattad nekem az Arsba vezető utat; én
pedig a mennyországba vezető utat mutatom meg neked!” 47 évvel később, a
szenttéavatási eljárás során Antoine Givre tanúsította, hogy a plébános 41 éven át
valóban azt tette, amit ígért.
A plébánosok leendő védőszentje egész papi életének és működésének célját
abban látta, hogy megmutassa az embereknek a mennyországba vezető utat. Jézus
eucharisztikus jelenlétén kívül semmiről sem beszélt annyit, mint a mennyországról.
Még ha nem is kifejezetten az örök élet volt a téma, szentbeszédeit, katekéziseit, gyóntatásait, iskolai látogatásait, leveleit, sőt véletlen utcai találkozásait is gyakran így
fejezte be: „Kívánom mindazt a jót, ami a mennyországban van, ami maga Isten!”
Vianney János azért beszélt annyit a mennyországról, mert gondolatai állandóan körülötte forogtak. „A keresztény ember kincse nem a földön van, hanem a mennyben – mondogatta –, oda kell hát irányítanunk gondolatainkat is, ahol a kincsünk
van”. Legfőbb lelkipásztori feladatának azt tartotta, hogy elérje, hogy az emberek szívét az anyagi javakhoz és mulandó dolgokhoz való ragaszkodás helyett a mennyország és az igazán fontos, örök dolgok utáni vágy töltse be.
Szavaival és a mennyország utáni „ragadós" vágyakozásával igyekezett vonzóvá
tenni az örök életet, próbálta e hatalmas reményt és az Istennel való örök szeretetközösség égő vágyát felébreszteni az emberekben. Sokszor prédikált a minden vágyakozást felülmúló mennyei boldogságról: „Ha itt a földön egyetlen lelki vigasztalás annyi
édességet ízleltet meg velünk, ha oly könnyűvé teszi, sőt el is feledteti keresztjeinket,
ha a vértanúkat a legkegyetlenebb kínzások közepette is örömmel tölti el, milyen lesz
akkor a mennyország?”
„A mennyországról nem alkothatunk valós képet, amíg ott nem leszünk” – tanította, de azért próbálta érzékeltetni, milyen is lesz a mennyei boldogság, amelyet
szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl nem fogott. A mennyben – mondta –
„nem lesz halál, betegség, szomorúság, fájdalom, szenvedés, hanem teljes boldogság,
mivel Isten szeretete tölt be, itat át mindent. A szívünket elemészti, elárasztja majd az
Isten iránti szeretet boldogsága!”
Vianney Szent János a szószéken gyakran elragadtatásba esett a mennyország
gondolatától. Miután elmélkedni kezdett arról, hogy a mennyben színről színre látjuk
majd Istent, olykor 15 percen át boldogan ismételgette: „Látni fogjuk! Látni fogjuk! Ó,
testvéreim! Gondolkoztatok már ezen? Látni fogjuk Istent! Látni fogjuk őt, aki tökéletesen jó! Látni fogjuk teljes valójában, szemtől szemben! Immár nem a hit homályában, hanem napvilágnál fogjuk látni, teljes fenségében! Látni fogjuk! Látni fogjuk!” „S
a legnagyobb boldogság az – tette hozzá –, hogy mindörökké látni fogjuk, sohasem
veszíthetjük el, soha semmi nem veheti el ezt a boldogságot."
A világháló alapján

18

2010. Falunap

AZ EGYHÁZ ÖRÜL
A SZERELMETEKNEK
JEGYESEK, EGYÜTT JÁRÓK LELKIGYAKORLATA BÍRÓ LÁSZLÓ ÉS SZÉKELY JÁNOS PÜSPÖK ATYÁKKAL.
Új programmal bővül a két éve
megkezdett
mátraverebélyszentkúti jegyesek, fiatal házasok
búcsúja. 2010. július 2 és 4 között a
családpasztoráció két kiemelkedő
személyisége.
A lelkigyakorlat zárásaként július 4én kerül sor a jegyesek, fiatal házasok megáldására, és ekkor imádkoznak azokkal és azokért is, akik
gyermekáldásra várnak.
A három nap folyamán az előadásokon kívüli időpontokban állandó
lehetőség nyílik a lelkigyakorlatot
vezető atyákkal való személyes beszélgetésre.
• A hétvége összköltsége 6000
Ft/fő.
• A jelentkezés határideje: 2010.
június
27.
•
Jelentkezési
lehetőség
a
szentkut@ofm.hu email címen vagy
a kegyhely telefonszámán: 32/471559
Szeretettel várnak a lelkigyakorlat
vezetői és a ferences testvérek!

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani az LHPRINT nyomdának folyóiratunk színvonalas és
ingyenes előállításáért! További működésükhöz kérjük a jó
Isten bőséges áldását!

CSÁBÍTÓ

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
III. évfolyam 2. szám
2010. Falunap
Felelős szerkesztő:
Balga Zoltán
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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A BÚZAKALÁSZ IMÁJA
Bölcsőm a jó, tiszta föld,
amelyben pihentem,
s melyből a vetőmag elhaltával
frissen, üdén kikeltem.
Zöldellő zsenge koromban
fejem hetykén, egyenesen hordtam,
s aztán, ahogy érlelődtem,
Előtted mind mélyebbre hajoltam.
A szél lágy rengésében
álmodozva ringok,
míg a búzavirágok közöttem kéklenek,
és a pipacsok pirosló mécsei fénylenek.
Gazdag életet ígérek!
Megrendülve hallgatom,
hogy egy napon az asztalon,
kenyér leszek, betévő falat,
mi több, az oltáron
Te élsz majd fehérségem alatt.
Istenem, köszönöm végtelen jóságodat,
meg azt, hogy a Tiédhez hasonlóvá
Tetted sorsomat.
Veled viselem a nap hevét
és az élet minden keresztjét.
Majd engem is ide-oda hordanak,
csépelnek, halálra ítélnek,
de létem legnagyobb öröme,
hogy ott leszek majd csűrödben.
Amen.
(Lukáts Márta könyve alapján)
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