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PAPNAK LENNI...
"Te pap vagy mindörökké Melkizedek
rendje szerint." Ilyen és ehhez hasonló
szavakkal mutatja be számunkra a
Szentírás Jézust, az örök főpapot, akinek
élete a mai világ embere számára is
nagy aktualitással bír. Szavai még így
kétezer év után is kétélű kard módjára
hasítanak bele mindnyájunk szívébe
felszólítva bennünket a megtérésre.
Jézus „kövess engem” hívása, még
mindig nagyon sok ember számára
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életcél, akik elszánják magukat az Ő
követésére, tanításának és szeretetének
terjesztésére. Ezen feladat teljesítésére
mindannyian
hivatottak
vagyunk.
Legyen bárkiről is szó, az ember
természetéből kifolyólag csak akkor
lehet igazán boldog, ha Isten szőlőjében
munkálkodhat. Ez azonban nem azt
jelenti, hogy mindenki hivatott a papi
szolgálatra. Nem! Míg az általános
papságon mindnyájan részesülhetünk,
addig a szentségi papság csak
egyeseknek van rezerválva. Ők azok a
kiválasztott személyek, akiknek az Úr
különleges
helyet
biztosít
szőlőmunkásai között. A szentségi
papság egy nem megérdemelt ajándék,
amely által az Úr saját és embertársaik
szolgálatára hívja a kiválasztottakat. A
papság tehát nem más, mint az élet
ajándéka Istennek és az embereknek.
De ki is valójában a pap? A mai kor
véleménye igen megoszlik róluk. Néha,
mint szabad férfi – „öreglegény” van
jelen a köztudatban, sokszor csak
túlságosan elfoglalt férfinek van
beállítva, és előfordul az is, hogy nem
teljesen normálisnak van ítélve, mivel
olyan dolgokról mond le, amiről
másoknak nem kell lemondania. De
valójában
ezek
a
dolgok
is
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hozzátartoznak a pap pappá tételéhez,
meghívásához
és
kiválasztásához.
Biztosan sokunkban felötlik a kérdés,
hogy akkor miért is mennek annyian
papnak, ha tudatában vannak azon
nehézségekkel, amikkel a papi szolgálat
jár? Egyszerű! Itt semmi másról nincs
szó, csak a boldogság kereséséről. A
papságra hivatott személykésztetést
érez a papi szolgálatban való
működésre. Érzi, hogy itt lehet igazán
boldog az életben. Ezért igyekszik
mindent megtenni annak érdekében,
hogy életcélját elérje és egyben saját
boldogságát is bebiztosítsa. Ez a kereső
hozzáállás mindenkire érvényes, akik
egy bizonyos életcél után haladnak.
Tehát valamilyen szinten mindnyájan
saját
boldogságunkat
szeretnénk
megkaparintani, amely gyakran a
világhoz való hozzáállásmódunkban
mutatkozik meg. Azonban egy dologról
ne feledkezzünk meg, hogy az igazi és
határtalan boldogságra egyedül a
mennyek országában tehetünk szert.

DIAKÓNUS SZENTELÉS – BUDAPEST
Balga Zoltán kispapunkat, a Budapesti
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
ötödéves kispapját, 2010. június 19. a
Budapesti Egyetemi templomban Dr.
Székely János Esztergom- budapesti
segédpüspök diakónussá szentelte a
besztercebányai egyházmegye részére.
Ezen ünnepélyen a csábi és környékbeli
hívek három autóbusszal vettek részt.
Az ünnepi szentmise után agapé
következett a papnövelde termeiben.

Pintér Miroslav

FALUNAP 2010
A 15. Falunapot az idén – a nagy
esőzések miatt – egy héttel a
megtervezett időpont után tartottuk
meg.
Kétnapos
programja
a
hagyományos volt. Szombaton sport
délelőtt a gyermekek részére, délután
focimeccs majd táncház. A vasárnapi
nap programját az ünnepi szentmise
nyitotta meg, melynek ünnepi szónoka
a
frissen szentelt diakónusunk –
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tisztelendő
Balga
Zoltán
volt.
Szentbeszédében kitért a szülőföld
iránti tiszteletre a belé vetett hitre,
reményre és szeretetre és lehetőséget
adott, hogy átgondoljuk, vajon milyen
módon használjuk fel képességeinket
kibontakoztatva ezen erényeinket. A
délutáni órákban gazdag kultúrműsorral
zárultak a falunapi ünnepségek.

CSÁBÍTÓ
az Úrnak, hogy összetart bennünket és
vidáman tekintetünk a szünidő elé 

PALÓCBÚCSÚ HERENCSÉNYBEN

TANÉVZÁRÓ SZENTMISE
Június 30. bezárultak az iskolák kapui és
diákjaink kezükben tartották az egész
iskolaévi
eredményeiket,
ki-ki
elégedetten, lehet hogy csalódottan,
fáradtan de a két hónapi pihenés és
felhőtlen
szórakozás
reményében
bizonyára örömmel néztek a jövőbe.
Az esti órákban hálát adtak az Úrnak
mind
azokért
a
kegyelmekért,
amelyekkel elhalmozta őket az év
folyamán. A szentmise keretében
megköszönték a lelkiatyának is a
diákszentmiséket, amelyeken nagyon
sok jót és tanulságos dolgot lehetett
elsajátítani. A szentmise után agapé
várta a gyerkőcöket a plébánián majd
játék, szórakozás, vidám pillanatok
örökítették meg ezt az estét. Köszönet

Július 3-án Palócbúcsút tartottak a
magyarországi testvérközségünkben –
Herencsényben. Községünket képviselte
a helyi polgármester – Zatyko Ferenc,
képviselői testületének tagjai, a Szeder
Fábián dalegylet és nem utolsó sorban
ft. Novák József lelkiatyánk is egy pár
hívő jelenlétében. A cseh, lengyel,
szlovák és magyar testvérek V4
ünnepélyt is tartottak egyben.
Az ünnepi szentmise a Palócok Vigyázó
Keresztjénél volt bemutatva, ahová a
tikkasztó hőség ellenére több mind két
órán keresztül vonult a menet a
községből, melyet lengyel testvéreink
fúvószenekara
kísért
végig.
A
főcelebráns Dr. Varga Lajos váci
segédpüspök volt. Szentmise után
minden
ország
képviselője
egy
maréknyi földet helyezett el a Vigyázó
Kereszt tövében az egység, baráti
szeretet jeleként. Ezt követte az ünnepi
ebéd majd kultúrműsor a késő esti
órákig.
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TÁBOROZÁS KOVÁCSFALVÁN
Július 26.-31. között zajlott le a
negyedik gyermek és ifjúsági tábor,
amelyet ft. Novák József lelkiatya és
Balga Jácinta hitoktató szervezett meg
Kovácsfalván. Négy vezető kíséretében
38 gyermek pihenhetett, szórakozhatott
és mélyülhetett el hitünk igazságaiban.
Isten jelenlétét fedezhették fel a csodás
természetben, a közösséget alkotott
pillanatokban és persze vele töltekezve
a mindennapi szentmise tanítása és
Oltáriszentség eledele által. Köszönet és
hála minden jószívű adakozónak, akik
nélkül ez a tábor nem igen valósulhatott
volna meg.
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zarándok indult – dacsókeszi és csábi
hívekkel
megtelve
–
az
ősi
zarándokhelyre
MátraverebélySzentkútra. A lelki vezető ezúttal
tisztelendő Balga Zoltán diakónus volt.
A hagyományosan elvégzett keresztút
után,
amelybe
bekapcsolódtak
zarándoktestvéreink is, az ünnepi
szentmise
következett,
melynek
főcelebránsa Dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök volt. A szentmise utánni
hagyományos körmenet elmaradt,
mivel kedvezőtlen időjárás volt
kilátásban. Zarándokaink a litánia után,
lelkileg feltöltődve indultak vissza
otthonaikba.

PAPSZENTELÉS IPOLYSÁGON

SZENTKÚTI ZARÁNDOKLAT
Mária mennybevételének ünnepén –
augusztus 15. – egy autóbusznyi
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Augusztus 21-én délelőtt 10 órakor az
Ipolysági Nagyboldogasszony plébánia
templomban
Rudolf
Baláž
besztercebányai
megyéspüspök
áldozópappá szentelte Balga Zoltán
diakónusunkat. Ezen eseményen jelen
voltak hitközségünk, a környékbeli
falvak és távoli tályakról Zoltán
ismerősei, barátai, rokonai és az
egyházirendet képviselve több mint 52
áldozópap, szerpap és kispap is. Az
ünnepi szentmise kétnyelvű volt és
egyben latin nyelven hangzott el az Úr
imája. Mivel a régiónkban nem volt
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ilyen esemény, a püspök atya nagy
elégedettséggel adta áldását az ilyen
kezdeményezésre.

könnyű
megjárni.
A
szentmise
főcelebránsa a sasvári helybéli atya volt,
aki szívhez szólóan buzdította a
motorosokat. A szentáldozás alatt
felcsendült az Ave Mária trombita
szóval
orgona
kíséretével
majd
elhangzott egy gyönyörű motoros ima
olasz nyelven.
A visszaút már verőfényes napsütésben
telt el, ami külön örömükre szolgált a
motorosoknak.

ÚJMISE CSÁBON
Az augusztus 21. papszentelést követő
napon – vasárnap délután 16 órakor
került sor Balga Zoltán újmiséjére,
amelyet a templomkertben mutatott be
több száz hívő előtt, hálát adva az
Úrnak a sok-sok kegyelemért. A
gondosan előkészített szabadtéri oltár,
a kiválóan megszervezett ünnepély és a
sok hívő pozitív visszajelzése mindmind tanúságot tett arról, hogy élő
hitközség vagyunk, hála az Úrnak.
Köszönet mindenkinek, aki bármily
módon hozzájárult ennek az újmisének
a megszervezéséhez és ünnepélyes
lezajlásához.

Beavatás
szolgálatra

a

templomi

Szeptember
5-én
ministráns
és
felolvasó avatás volt a helyi plébánia
templomban. Az idei elsőáldozók közül
2 gyermek vállal majd szolgálatot –
Zaťko Patrik ministránsi és Balga
Bianka felolvasói szerepet. Kérjük az
Urat,
hogy
tegye
kitartóvá
szolgálatukat.

SASVÁRI MOTOROS
ZARÁNDOKLAT
Öt motoros indult az idei sasvári
zarándoklatra a környékünkről, amelyet
Pulai Gábor szervezett. Szintén a
kedvezőtlen időjárás volt az okozója
ennek a kicsiny létszámnak, mivel esős,
borongós idő volt és persze hosszú út
állt előttük, amit motorbiciklin nem
5
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TÁBOROZÁS KOVÁCSFALVÁN!
A hosszú iskolai év után a diákok
legnagyobb örömére kezdődik a nyári
szünet és nekem az egész nyár alatt
a legnagyobb élményem a keresztény
katolikus tábor, amin idén is részt
vehettem.
2010 július 26-tól 31-ig a Zólyom
melletti Kovácsfalván a ”BOSORKA”
nevű kunyhóban lett immár negyedik
alkalommal megrendezve az ifjusági
tábor
a csábi
egyházközösség
fiatalságának.
Idén a táborban 38
gyerek és 4 vezető
vett
részt.
Odaérkezésünk
napján,
miután
kicsomagoltunk,
minden táborlakó be
lett osztva a négy
„színes“
csapat
egyikébe (kék, piros,
sárga, zöld). A saját
színű trikó kidíszítése után sportdélután
következett, ahol lehetett választani, ki
mit akar csinálni.
Minden napot reggeli tornával
kezdtünk, és a reggeli után minden
csapatnak külön-külön elmélkedése volt
a példabeszédekről. Az elmélkedés alatt
olvastunk idézeteket a Szentírásból,
néhány tanulságos történetet is
megemlítettünk és beszélgettünk.
Minden nap más-más programmal áltak
elő a tábor szervezői: kincskeresés,
számháború, séta Kovácsfalva felé az
erdőn át,... A jó időnek köszönhetően
elmehettük a zólyomi várba, ahol saját
szentmisét is tartottuk; a szentmise
után pedig körbe mentünk a vár
helységein és termein. A vár látogatás
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után elindultunk a zólyomi érdekesség,
a Puszta vár (Pustý hrad) felé, ahonnan
gyönyörű kilátásunk volt az egész
városra. Másnap pedig elmentünk
a Kovácsfalvai
fürdőhelyre,
ahol
mindenki kedvére fürödhetett és
kézilabdázhatott.
Minden
délután
szentmisén vettünk részt, amit aztán
a vacsora követett. A vacsora után
mindig volt egy kis szabadidő, ami alatt
mindenki megpihenhetett, és ezt
követően jött a minden esti program.
Először az egyes csoportok műsora,
azután a napi versenyek kihirdetése,
a tábori posta felolvasása és végül
mindenki
kedvence, a tánc .
Sok új táncot
tanultunk
meg
idén
a táborba,
amiért köszönetet
érdemel az egyik
vezető  .
A szombat
délelőtti,
és
egyben az utolsó
szentmise
után
mindenki összecsomagolt, és már jött is
értünk az autóbusz. Szomorúan, de
azért sok élmennyel és emlékkel
gazdagítva váltunk el a Kovácsfalvai
tábortól és reméljük, hogy jövőre is
lessz
lehetőségünk
részt
venni
hasonlóan jó élmennyekkel teli
táborban.
És ezúttal szeretném őszinte szívből
megköszönni
a szervezőknek,
vezetőknek, de legfőbbkép
Novák
József lelkiatyának és Balga Jácinta
hitoktatónak a sok faradságot és
munkát a tábor megszervezéseért.
Filip Niki 
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MÁRIA NYOMDOKAIBAN
Pár szóval elmesélem idei
zarándoklatom eseményeit, történéseit.
Utunk kezdetét szentmisével kezdtük
Bácsfán
a
könnyező
Szűzanya
templomában Sranko László lelkiatya
vezetésével.
Ezután másnap Marseillebe
érkeztünk, ahol szintén szentmisét
tartottunk a Miasszonyunk Jóságos
Anyánk a tengerészek védelmezője
nevezetű katedrálisban.

Ezután indultunk Santiago de
Compostellába Szent Jakab apostol
zarándokhelyére. Késő este indultunk
tovább Lourdesba amely a világ egyik
leglátogatottabb Mária zarándokhelye.
It szintén rengeteg programon vettünk
részt, emelyek mély nyomot hagytak
lelkemben, emlékezetemben.
Utolsó megállónk Padovában volt
Szent Antal zarándokhelyén.
Bár testileg elfáradva, de lelkileg
feltöltődve, megújulva érkeztünk haza.
Bízva tekintek a jövőbe,és várom
a Szűzanya újabb meghívását!
Cibuľa Jaroslav

Másnap érkeztünk Barcelónába
ahol rövid városnézésen vettünk
részt,majd
délután
Monserratba
indultunk, amely gyönyörű hegyes
vidéken terül el. Itt szintén szentmisén
vettünk részt.
Másnap érkeztünk Avilába Szent
Teréz
zarándokhelyére.Rövid
városnézés után indultunk Fatimába
ahová este érkeztünk meg. Itt három
napot töltöttünk amely során rengeteg
lelki élményben részesültünk.
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BEMUTATKOZIK
ÚJMISÉSÜNK
Balga Zoltánnak hívnak, 1985.
december
13-án
születtem
Nagykürtösön. Szüleimmel – akik
gyermekkorom óta a Katolikus hitre
neveltek – a palócföldi Csáb községben
élek. A helyi plébániatemplomban
kaptam meg a keresztség szentségét, és
már
gyermekként
aktívan
belekapcsolódtam a plébániaközösség
életébe. Az így szerzett tapasztalatok
egyre
inkább
felkeltették
érdeklődésemet a
mindennapokat
felülmúló
Természetfeletti
iránt.
1992 őszén a
Csábi
Alapiskola
diákja lettem. Az ott
eltöltött kilenc év
alatt
sok
új
tapasztalattal
gazdagodtam
és
egyre
inkább
elmélyültem a lelki
élet terén is. Ezen
éveim
alatt
az
Anyaszentegyház
szentségei
által
készített
fel
leginkább a keresztény életre azáltal,
hogy a szentgyónás- és az oltáriszentség
szentségében részesített.
Az általános iskola sikeres
befejezése után az Ipolysági Magyar
Tanítási
Nyelvű
Gimnáziumban
folytattam
tanulmányaimat,
ahol
fokozatosan kialakítottam a jövőmmel
kapcsolatos
elképzeléseimet,
mi
szeretnék lenni, milyen szerepet
vállaljak a társadalomban. A gimnáziumi
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évek alatt több versenyen is részt
vettem: több alkalommal helyezést
értem el a különböző kerületi- és
országos szintű szavalóversenyeken,
történelem versenyeken; de fizika és
matematika versenyeken is többször jó
helyezést értem el – egy Romániában
megtartott nemzetközi matematika
versenyen is részt vettem. 2004-ben
egy három hónapos londoni angol
nyelvkurzuson vettem részt, mely során
jelentősen tökéletesíteni tudtam angol
nyelvtudásomat.
A
gimnáziumi
évek
sokszínűségében
döbbentem
rá,
hogy milyen utat
jelölt ki számomra
az Úr. Tudatosítani
kezdtem a vallás
fontosságát
életemben, ebben
nagy hatással volt
rám környezetem
is.
Negyedéves
gimnazistaként
részesültem
a
bérmálás
szentségében, ami
jelentős mértékben
megváltoztatta
életem.
Mindinkább
felismertem a 21.
századi Egyház igényeit és szükségleteit,
meghallottam Jézus hívó szavát...
A sikeres érettségi vizsga után,
amit magyar-, szlovák- és angol
nyelvből, valamint biológiából és
történelemből
tettem,
felvételt
nyertem a Pozsonyi Komenský Egyetem
Hittudományi Karára, valamint a
Pozsony- Nagyszombati Főegyházmegye
kispapjaként a pozsonyi Szent Cirill és
Metód
Papi
Szeminárium
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növendékpapja lettem. Az itt töltött
három év sok tapasztalatot adott
számomra mind intellektuális, mind
lelki téren. A két éves filozófia képzés
végén, a második osztályt befejezve,
sikeres államvizsgát tettem filozófiából,
valamint a harmadév befejeztével
pedagógiából és pszichológiából. A
2008-as
szlovákiai
egyházmegyemódosítások
következtében
a
Besztercebányai Egyházmegye soraiba
kerültem.
Megyésfőpásztorom
jóvoltából a budapesti Központi
Papnevelő Intézet növendéke lettem, és
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi
karán
folytattam
tanulmányaimat.
2010. június 19-én Dr. Székely
János püspök atya a Besztercebányai
Egyházmegye szolgálatára diakónussá
szentelt
a
budapesti
Egyetemi
Templomban. A papság szentségében
2010. augusztus 21-én részesültem az
ipolysági plébániatemplomban Mons.
Rudolf Baláž püspök atya kézfeltétele és
felszentelő imádsága által. Isten e nagy
ajándékáért 2010. augusztus 22-én,
Csábon adtam hálát ünnepi szentmise
keretében.
Balga Zoltán

CSÁBÍTÓ
„MINDEN HIVATÁS AJÁNDÉK ÉS
TITOK…”
Augusztus 21. és 22-én lélekemelő
eseményeknek lehettünk a tanúi.
Egyházközségünk szülöttjét, Balga
Zoltánt,
pappá szentelték és
bemutatta első szentmiséjét. Ez
alkalommal beszélgettem az újmisés
atyával hivatása alakulásáról és a
jövőbeli terveiről.
Kedves
Zoltán
atya,
hogyan
bontakozott ki benned a papi hivatás
ajándéka?
- Amint a kérdésfeltevés is elővételezi,
én is szeretném kiemelni a hivatás
ajándék-jellegét. Amint boldog emlékű
II. János Pál pápa fogalmazott pappá
szentelésének
50.
évfordulója
alkalmából, minden hivatás „ajándék és
titok”. Úgy érzem hivatásomat már
kisfiúként megkaptam, mint meg nem
érdemelt ajándékot, amelyet mindeddig
törékeny cserépedényként óvtam és
védtem. Meggyőződésem, hogy a
ministráns szolgálat és az oltár körüli
ténykedés nagyban hozzájárult a papi
szolgálat
iránti
vágyakozásom
kialakulásában. Már kisgyermekként is
mindig nagy csodálattal néztem fel a
szentmisét bemutató papra, szívem
mélyén azzal a vággyal, hogy egyszer én
is ott szeretnék majd a helyében állni.
Mit tettél annak érdekében, hogy ez a
vágyad valóra váljon?
- Említettem már, hogy ez egy belső
vágy volt, melyet nem igen osztottam
meg környezetemmel, de igyekeztem
mindent megtenni annak érdekében,
hogy közelebb kerüljek az általam
kitűzött célhoz. Annak idején Csábon
több alkalommal is imadélutánt
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tartottunk, amely során papi és
szerzetesi hivatásokért imádkoztunk.
Ezeken az alkalmakon mindig nagy
lelkesedéssel vettem részt, ha lehetett,
ministráltam is, hiszen úgy éreztem,
hogy értem is imádkoznak.
Azonban voltak időszakok, amikor más
élethivatás is megfordult a fejemben.
Isten
kegyelméből
negyedéves
gimnazistaként részesültem a bérmálás
szentségben,
amelyet
komoly
előkészület előzött meg, s úgy érzem,
ezen előkészület erősített meg abban,
hogy igent merjek mondani Jézus hívó
szavára.
Milyen
emlékeid
vannak
szemináriumba való belépésről?

a

- Őszintén megvallom, nem kis félelem
volt bennem a kezdéssel kapcsolatban.
Kételyeim voltak a beilleszkedéssel, az
új környezettel és a nyelvi akadályok
leküzdésével kapcsolatban. Azonban azt
kell, hogy mondjam, kellemesen
csalódtam, hiszen a kezdés könnyebb
volt mint ahogy gondoltam, sőt a
folytatás több teherrel járt mint maga a
kezdés. Hála a jó Istennek nagyszerű
szobatársaim voltak, akikkel mindig
mindent meglehetett beszélni. A
szemináriumi elöljárók és az egyetem
professzorai egyaránt előzékenyek
voltak és nagyban hozzájárultak a
beilleszkedés megkönnyítéséhez.
Mikor született meg benned az a
gondolat, hogy Budapesten folytasd
tanulmányaidat?
- 2008. február 14-én módosították a
szlovákiai
egyházmegyék
területi
elosztását és így a csábi plébánia a
Pozsony-Nagyszombati
Főegyházmegyéből a Besztercebányai
egyházmegyébe
került.
Ez
azt
eredményezte,
hogy
a
környék
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kispapjainak, beleértve magamat is,
szeptembertől
az
erdőbádonyi
szemináriumban
kellett
folytatni
tanulmányaikat. Mindannyian fájó
szívvel búcsúztunk a megszokott
pozsonyi környezettől. A Pázmány Péter
Alapítvány
ösztöndíjat
hirdetett
budapesti tanulmányok folytatására,
amelyet megpályáztam és Isten
kegyelméből el is nyertem, és
megyésfőpásztorom, Mons. Rudolf
Baláž, engedélyével szeptembertől a
Központ Szeminárium növendékpapja
és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi
Karának
hallgatója
lettem.
Kétéves ottléted után diakónussá
szenteltek. Mit tudnál mondani
mindennek hátteréről?
- A teológiai tanulmányok ötödik
évének
befejeztével
szokták
a
növendékeket diakónussá szentelni. Egy
alkalommal, amikor meglátogattam
Besztercebányán a püspök atyát, szóba
került a közelgő diakónusszentelés
kérdése is. Magam javasoltam, hogy
Budapesten
történjen
diakónusszentelésem, hivatkozván hogy
az egyházjog erre lehetőség kínál,
valamint az esemény megszervezésének
megkönnyítésére. A püspök atya
áldását adta a javaslatra, s így június 19én a budapesti Egyetemi Templomban
Dr. Székely János püspök atya a
Besztercebányai
Egyházmegye
szolgálatára diakónussá szentelt. Külön
ajándék volt számomra, hogy nagy
számban voltak jelen a csábi hívek
(közel kétszázan), ami nagy megerősítés
volt számomra.
Nagy meglepetésként ért pappá
szentelésednek a híre. Te hogyan
fogadtad a hírt?
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- Számomra is nagy meglepetés volt,
hiszen még csak pár hete voltam
diakónus. Igent mondtam a püspök atya
szándékára, mert felismertem, hogy
valóban szükség van szolgálatomra a
pasztorációban, ami a legnagyobb
törvényt, vagyis a lelkek üdvének
fontosságát szolgálja. Biztos voltam
benne, hogy ez a előre hozott időpont a
Gondviselés ajándéka számomra, ezért
is lett újmisés jelmondatom: „Az Istent
szeretőknek minden javukra válik”.
Hogyan élted meg a papszentelést és
az újmisét?
- A papszentelést egy lelkigyakorlat
előzött meg, ami lehetővé tette, hogy a
nagy sürgés-forgás közepette a lelki
felkészülés is teret kapjon. A sok segítő
kéz
és
jóakaratú
embernek
köszönhetően rengeteg teher esett le a
vállamról, s így méltóképpen tudtam
készülni a szentelés eseményére. Itt
szeretném kifejezni köszönetemet
mindenkinek, aki bármily módon
hozzájárult az előkészületekhez.
Az ipolysági szentelés nagy élmény volt
számomra, ugyanis nem mindennapi
esemény, hogy saját régiójában,
anyanyelvén szentelnek valakit pappá.
Köszönet és hála ezért a püspök
atyának. Az újmisét már annak a
tudatában mutattam be, hogy már
Krisztus papjaként, állok szülőfalum és a
környék hívei előtt.
Milyen reményekkel
pályád kezdetén?

indulsz

tanulmányokat, amely sok időmet és
energiámat veszi majd igénybe. Bízom a
Gondviselésben, hogy az előttem álló
feladatokat
Krisztus
katonájához
méltóan fogom tudni teljesíteni. Célom,
hogy papként, bárhová is sodor az Élet,
helyt tudjak állni és híveimnek mindig
és mindenben rendelkezésükre tudjak
állni.
Kitűzött céljaid eléréséhez
imáinkban, és mindig nagy
várunk haza szülőfaludba,
hívek közé. Viszonzásul mi
imáidat.
Köszönöm a beszélgetést!

biztatunk
örömmel
a csábi
is kérjük

Balga Jácinta

HAJNALOK VÖLGYE 2 CD
Elkészült a Hajnalok Völgye 2 CD, amely
tartalmazza a második kortárs fesztivál
hanganyagát
6
ősbemutatóval.
Bónuszként szerepelnek a CD-n az előző
fesztivál ősbemutatói. A CD-t ajánljuk
mindenki figyelmébe.
Aki szeretne belőle és egyben szeretné
támogatni
ezt
a
rendezvényt
érdeklődjön a www.dalegylet.com-on
vagy
a
plébániatemplom
sekrestyéjében.

papi

- Bizonyára már mindenki értesült róla,
hogy Ipolyságon teljesítek majd kápláni
szolgálatot. Ajándék ez számomra, hogy
ismét iskolavárosomba kerülök. Nehéz
út áll előttem, melyhez imáikat kérem,
ugyanis
a
pasztoráció
mellett
Budapesten fogok folytatni egyházjogi
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ZARÁNDOKLAT A MÁRIA
LÉGIÓVAL
Kissé szokatlan zarándokútra
indultunk
július
elején
a Dunaszerdahely , Léva, Zselíz környéki
egyházközségek
Mária
tisztelöivel
együtt,
Ausztria
és
Bajorország
csodálatos tájaira.
Lelkivezetönk Ft. Galgóczi Rudolf zselízi
esperes-plébános volt, aki remek
idegenvezetönek is bizonyult.

Elsö megállónk: a 704 m magas
hegy tetején álló, bencés apátsághoz
tartozó búcsújáró hely a sonntagbergi
Bazilika. A legenda szerint ezen a helyen
réges-régen egy éhes pásztorfiú
álmából ébredve kenyeret talált. A 14.
században
építették
a templomot
a Szentháromság tiszteletére, és VI. Pál
pápa emelte Basilica Minor rangra.
Érdekessége többek közt az aranyozott
szószék, a késö barokk orgona és a 12
márvány korinthusi oszlop.
Második
megállónk:
Traunkirchen. Ez a település az Alpok
1691 m magas hegye lábánál elterülö
Traun tóba nyúló félszigeten, mint
halászfalu épült ki. Ebben a festöi
környezetben
található
Jezsuita
templomban
tartottuk
meg
zarándokutunk elsö napi szentmiséjét.
A templom
XVIII.
századi
berendezésének
leghíresebb
és
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legszebb darabja a Halász szószék.
Maga a szószék egy halászladik,
melynek két végén halakkal teli hálót
tartanak Szt. Jakab és Szt. János
apostolok, Jézus szerint mint „ az
emberek
halászai“.
Részvételével
megtisztelt minket Dr. Andreas Seidl az
ausztriai Mária Légió Senátusának volt
elnöke. A templom melletti temetöben
nyugszik Andreas testvérünk felesége
Hannelore Seidl, aki a magyarországi és
ausztriai Mária Légió kapcsolattartója
volt. A természet szépségeivel körülvett
csendes nyughelyénél imádkoztunk
a lelke üdvéért.
Az esti órákban érkeztünk meg
szálláshelyünkre
a németrországi
Wonneberg
faluhoz
tartozó
Hellmansbergbe. Ez a hangulatos bajor
vendégház, virágos ablakaival, tipikus
bajor
ételeivel
szolgált
a napi
fáradalmaink kipihenésére.
Zarándokutunk második napját
Ausztria egyik szépséges nagyvárosában
Salzburgban
töltöttük.
Reggeli
szentmisénket a Jó Pásztor növéreknél
a Szent József kolostor kápolnájában
tartottuk meg. Az itt élö szerzetes
növérek egyik mindennpi feladata volt,
hogy segítsenek az éhezö szegényeken.
Elmondásuk szerint, manapság már
kevesen kopognak be hozzájuk.
Magyarul beszélö helyi idegenvezetönk
mutatta be a Salzburg legfontosabb
nevezetességeit, látnivalóit. Az óvárost
– ami az UNESCO Világörökség része,
a város felett trónoló Hohensalsburg
várat, a vár alatt , a sziklafal tövében
elterülö Szent Péter temetöt, és
a felséges, óriási salzburgi Szent Rupert
dómot. Salzburg és Mozart neve ma is
összetartozik.
Lehetöségünk
volt
megnézni a nagy müvész szülöházát, és
megkóstolni a város jellegzetes, egyedi
édességét a Mozart golyót.
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A harmadik napon az olasz,
német, és svájci határ közelében
elterülö, Tirol fövárosába Insbruckba
látogattunk el. A város az Alpok 22002400 m magas hegyláncai között
fekszik, az Inn folyó partján. Reggeli
szentmisénket az 1593-ban épült,
nagyon
egyszerü
kapucinus
templomban tartottuk. A föoltár képét
– Háromkirályok imádása – C.Piazza
festette 1606-ban.
Insbruckban is megcsodáltuk
az óvárosi müemlékeket, templomokat,
palotákat, a híres Maria Theresienstrassen sugárutat, majd a Szent Jakab
dómot. Itt is megcsodálhattuk a jó Isten
csodálatos müveit. A föoltáron, ezüst
keretbe foglalt Madonna képet,
a szemet gyönyörködtetö aranyozott
szószéket, és sok minden mást.
A negyedik
napon
a berchtesgadeni vidék természeti
csodáit néztük meg. Elöször a Bajor
Alpok legszebb tavához a Király tóhoz –
Königsee – értünk. A Berchtesgadeni
Nemzeti Park meredeken magasbatörö
sziklafalai
között,
fjordszerüen
helyezkedik el a 8 km hosszú, 1,25 km
széles, helyenként 200 m mély,
smaragdzöld szinben tündöklö tó. Ez
Németország legtisztább tava és vizét
ivóvíznek minösítették, ami miatt már
1909 óta csak elektromos meghajtású
sétahajók közlekednek rajta. Hajóutunk
során a tó közepén a visszhangfalnál,
a trombitával fújt melódiát 2-3 szoros
ismétléssel
hallottuk
vissza.
Legkedveltebb tóparti megálló a Szent
Bartolomeusz félsziget. Ide a 2000 m
magas Watzman sziklafal északi
lábához,
mosott
sziklatörmelékre
építették a „ parasztszentnek“ ajánlott
templomot.
A világszerte
ismert
bucsujáró templom, feltünö kupoláival
a tó jelképe lett.
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A hajózást, buszozás váltotta fel.
A rossfeldi
Panorámaúton
gyönyörködtünk,
a napsütében
pompázó
alpesi természetben.
Felejthetetlen élmény volt az 1600 m
tengerszintfeletti
magasságban,
szemlélni az Alpok hófedte csúcsait,
a völgyekben
virágokkal
tarkított
legelöket, a kanyargó folyót, az aprónak
látszó falvakat. Ez mind a jó Isten
hatalmas és szépséges müvéröl
tanúskodik.
Délután Bajorország dél-keleti
részén fekvö Traunstein városát
látogattuk meg. Festöi szépségü utcái,

terei, elökelö palotái mind arról
tanúskodnak,
hogy
ez
a város
a középkorban
a sóbányászat
és
kereskedelem révén fejlödött ki. Ebben
a városban töltötte diákéveit XVI.
Benedek pápa, és a város föterén álló
Szent Oszvald templomban tartotta
elsömiséjét
1951-ben,
majd
ezüstmiséjét 1976-ban, és aranymiséjét
pedig 2002-ben.
Zarándokutunk utolsó napján
még két várost látogattunk meg.
Elösször
Ausztria
legrégebbi
városkájában, Ennsben voltunk. Érdekes
története
a városnak,
hogy
a Diocletianus császár által elrendelt
keresztényüldözés során itt fogták el
a keresztény hitét megvalló, mártír
Szent Flóriánt, és az Enns folyóba
folytották.
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EGY PÁR MEGHITT ÓRA ...

Utolsó megállónk, a sürü erdök
között,
szépséges
völgykatlanban
megbújó
település:
Gaming.
Nevezetessége az egykori kartauzi
kolostor, melyet helyi idegenvezetö
segítségével nézhettünk meg. 1782-ig
500 barát és 65 prior élt, és
munkálkodott itt. A kartauzi rend egy
római katolikus félremete rend, akiket
„fehérszerzeteseknek“ ishívnak, és még
ma is müködnek több helyen a világban,
és szigorú regula szerint élnek. Jellemzö
rájuk a hallgatás, a magány és az ima. A
kolostor jelenleg különleges események
megrendezésére szolgál.
Zarándoklatunk
utolsó
szentmiséjét a kolostorhoz tartozó
Mária Mennybemenetele templomban
tartottuk.
Az esti órákban, utunk végén,
zarándoklatunk
befejezéseként
Tedeumot énekeltünk.

Tóth Magdi, zselízi Mária Légiós
testvérünk utibeszámolója segítségével
írta Pulai Alica.

Sok év telt el azoktól a napoktól,
melyekhez Szent László szentkúti és a
néma pásztorfiú verebélyi legendája
fűződik.
Évekkel
később
ebben
a gyönyörű környezetben teplom épült
és nemzeti kegyhellyé lett nyilvánítva.
A történelem során a nemzeti
kegyhely sok jót átélt, de nem szabad
megfeledkezni és elitélni a háborúk
okozta szörnyűségeket.
Még
emlékeinkben
vannak
gyermekkorunk felejthetetlen emlékei,
mikor szüleinkkel éjszakai búcsúkra
jöttünk ide. Múltak az évek, felnőttünk
és a múlt rendszer valahogy sokunkat
egy kicsit eltávolított keresztény
hitünktől. Az új rohanó világ különösen
megviseli embertársaink mindennapi
életét és sajnos kevesebb és kevesebb
idő jut hitünk ápolására. Ilyenkor
megszólít lelkiismeretunk és úgy
döntünk,
teszünk valamit lelki
életünkért is. Kitünő alkalom erre egy
zarándoklat. Egy szentkúti búcsú ideális
lehetőség egy kicsit megállni a sok ezer
hivővell együtt imádkozva és énekelve
eltölteni egy pár meghitt órát.
A szenkúti búcsú hangulata kitünő
alkalom arra,
hogy imádkozva
elgondolkodjunk kik vagyunk, honnan
jöttünk és hová irányitjuk életünk.
Az idei Nagyboldogasszony-i búcsú
Balga Zoltán, akkor még diakónus,
vezetésével ideális lehetőséget nyújtott
lelki életünk felfrissítésére .

Balga család

16

2010. Templombúcsú
VIDÁM SA(SO)ROK…
Fogsor
Az idős, jó humorú plébános a
fogorvosnál.
-És a fogsort természetesen rendszeren
karban kell tartani – mondja neki a
doktor.
-Igen? Én azt hittem, hogy szájban …
Csigás szomszéd
A plébános átlátogat a szomszédjához,
és kellemesen elbeszélgetnek a
kertészkedésről. Amikor a pap hosszan
panaszkodott arról, hogy nem győzi
pusztítani a csigákat, amelyek teljesen
ellepik és tönkreteszik a legszebb
ágyasait, a szomszéd ötéves kisfia
lelkesen felkiáltott:
-Pap bácsi, apukámnak remek módszere
van csigák ellen! Megfogja és áthajítja
őket a kerítésen! …
Kreatív konyha
A házvezetőnő néhány napra elutazik a
rokonaihoz. A káplán délben nagy
serényen ebédfőzéshez lát. Fél óra
múlva benyit hozzá a konyhába a
plébános:
-Mit főzöl?
-Még nem tudom. Ha ilyen híg marad,
akkor krumplilevest. Ha besűrűsödik,
akkor burgonyafőzeléket. Ha viszont
odaég, akkor sült krumplit.
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Mint a mennyben
-Hogy
sikerült
a
szombatra
meghirdetett önkéntes munka a
templomkert rendbetételére?
-Nagyszerűen! Olyan volt, mint a
mennyországban …
-Hogyhogy?
-Sokakkal nem találkoztunk, akikre
pedig biztosan számítottunk, hogy ott
lesznek, és eljöttek olyanok is, akikről
nem hittük volna, hogy velünk lesznek.
Mi mennyi?
Allig ért haza a család a vasárnapi
miséről, az apa elégedetlenkedni
kezdett:
-Unalmas volt a prédikció, csapni való
az orgona játék, az énekkar is
gyászossan szerepelt.
Mire a kis Gyuri:
-Nem gondolod, apu, hogy azért a pár
centért, amit négyünk nevében a
perselybe
dobtál,
ez
igazán
elsőosztályú program volt?

Foggal – körömmel
Két plébános beszélget.
-A múlt héten adtam össze egy nagyon
helyes fiatal párt, akik foggal-körömmel
harcolnak a megélhetésükért.
-Olyan nehezek a körülményeik?
-Dehogy. Csak éppen a fiú fogorvos, a
lány meg manikűrös.
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SZŰZANYÁM SEGÍTS,

A SZEMED FÉNYE...
Volt egy lány ki szültésétől fogva vak
volt s ezért utálta az egész világot
kivéve a barátját, aki mellette volt
jóban-rosszban
és
átsegítette
mindenen.
Bíztatta,
hogy
ne
szomorkodjon, mert minden rendben
lesz.
Egy napon végre találtak egy donort, aki
felajánlotta a lánynak a szemeit!
A lány nagyon örült neki s a fiú
megkérdezte a lányt, hogy ha látni fog
hozzá
megy-e
feleségül?
A
lány
válasza
Igen
volt!
Az operáció sikerült. Amikor a lány
először kinyitotta a szemét a barátját
látta maga mellett, aki szintén vak volt!
A fiú újra megkérdezte a lányt.
- Hozzám
jössz-e
feleségül?
A lány elutasította! A válasza:
- Nem!
Pár napon belül a lány kapott egy
levelet a fiútól, aki megköszönte benne
az együtt töltött boldog perceket!
A levél végén egy kérés állt:
- Vigyázz kérlek a szemeimre,
mert nagyon fontosak voltak nekem!
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Te adj erőt, hogy tűrni tudjak,
Ha megbántanak ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, hogy Te vagy a gyengék
gyámola.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak nagy szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd, őrizd őket édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz.

CSÁBÍTÓ
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REJTVÉNY
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

01. Pap
02. Papszentelés szentsége
03. Testben lakik
04. Testvérgyilkos
05. Istennel való beszélgetés
06. A kereszten való felirat
07. Péter apostol korábbi neve
08. A Kánai …
09. Vallási közösség
10. A pápa székhelye
11. Ide menekült a szentcsalád Betlehemből

12. Hittudomány
13. A víz elárasztja a földet
14. Ábrahám fia
15. Keresztelő Szent János apja
16. Harangozó
17. Izrael egyik feloszlott területe
18. Az első ember
19. Ördögnév
20. 12 volt belőle
21. Isten háza
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CSÁBÍTÓ
HAJNALOK VÖLGYE 3 - KORTÁRS
KÓRUSFESZTIVÁL CSÁBON
Tudta Ön, hogy Szlovákia
egyetlen
kortárszenei
kórusfesztiváljának Csáb ad otthont?
2010 november 6-án 16:00-kor
immár 3. éve kerül megrendezésre a
Hajnalok Völgye kortárs kórusfesztivál.
Mint minden évben most is a Csábi
plébániatemplom ad otthont ennek a
eseménynek.
Ezen a nemzetközi rendezvényen
a 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.
Ebben az évben olyan nagynevű
kórusok
jelezték
részvételüket
Magyarországról mint a Kölcsey Kórus
Debrecenből, Solymári Férfikar és
Szlovákiából a Csermely kórus Kassáról.
A szervező Csábi Szeder Fábián
Dalegylet szeretettel vár 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.hajnal.dalegylet.com
oldalon
találhatóak.

2010. Templombúcsú
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 3. szám
2010. 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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