III. évf. 1. szám

FELTÁMADÁS…
Amikor majdnem kétezer évvel
ezelőtt a tizenkét apostol nekivágott a
világnak, hogy Jézus evangéliumát
hirdesse, nem sokat gondolkoztak,
hogyan is kezdjék igehirdetésüket.
Természetes volt számukra, hogy a
feltámadással kell kezdeni az örömhír
hirdetését: hiszen a feltámadás az
örömhír. Azóta az egyház a feltámadás
titkát tartotta mintegy kétezer éven át
az
igehirdetés
legfontosabb
mondanivalójának. Mi sem bizonyítja
ezt inkább, mint az, hogy a
keresztények legfontosabb ünnepe
nem a Karácsony, hanem a Húsvét,
noha bizony a legtöbben sokkal
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élménygazdagabbnak és fontosabbnak
tartjuk Jézus születésének ünnepét,
mint a feltámadásáét. S ez bizony azt is
mutatja, hogy a mai ember számára
már nem annyira érthető az, hogy
miért is olyan nagy ünnep a Húsvét, mi
köze is van mindennapi életünkhöz a
feltámadásnak.
Néha
sokan
megmaradunk
annál,
hogy
a
feltámadás Jézus legnagyobb csodája,
amely meghaladja értelmünket, talán
bizonysága számunkra annak, hogy
Jézus valóban Isten Fia volt, de arra,
hogy a feltámadás mindennapi életünk
számára is tartogat mondanivaló. Pedig
Jézus minden cselekedetével tanított,
élete minden eseménye tanítás is volt
egyben arról, hogy hogyan kell élnie a
keresztény embernek, és ez a
feltámadásáról is elmondható. Hogyne
tanított volna feltámadása által is, ha
ez volt a legnagyobb eseménye
életének: ebben kell rejlenie a
legnagyobb tanításának, mondja a
józanul következtető elme. Ahhoz,
hogy megértsük a legmélyebb értelmű
tanítást, tudnunk kell, hogy a
feltámadás nem meglepetésszerűen,
nem
minden
előzmény
nélkül
következett be Jézus életében: nem
olyan volt, mint azok az események,
amelyeket mi váratlan szerencsének
nevezünk. Jézus azért támadt fel, mert
az Atya akaratát teljesítette – még
feltámadásában is.
Balga Zoltán
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PAPOK ÉVE
2009. 6. 19. — 2010. 6. 19.
Őszentsége XVI. Benedek pápa
meghirdette a papok évét, mégpedig a
szentéletű Vianney Szent János,
vianney-i arsi plébános (Franciaország)
halálának
150.
évfordulójának
emlékére, aki a papok védőszentje.
Ezért kérjük őt imáinkban a papságért.
Mivel községünkről van szó, azért
meg kell emlékeznünk a múlt századtól
napjainkig az itt működő papokról.
Kezdeném főtisztelendő Kassay Páltól,
aki az 1920-as évektől 1934-ig, haláláig
itt működött. Meg kell említenem,
hogy nemcsak papként, hanem a
környék gyógyítójaként is működött, és
testi-lelki bajokat orvosolt. Hála és
köszönet érte.

Kassay Pál, csábi plébános 1933
Utána jött Molnár Imre atya, de
csak nagyon rövid ideig volt itt. És
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következett főtisztelendő Solymosi
Dezső esperes, plébános, akinek
kijutott a megaláztatásból, mivel a
háborús idő az ő működése alatt volt.
Minálunk az 1944-es karácsony pont a
legnagyobb bombázások színhelye volt.
Nagyon jól emlékszem, hogy a
nagymamám a Pásztorok miséjén volt,
és a templomot érte a becsapódás,
pontosan a szentéj fölött keletkezett a
lyuk. Nagyon izgultunk érte, de a
lelkiatya mégis elvégezte a szentmisét.
S mikor az ágyúk zajai kicsit
megszűntek, még temetett is. Aztán
jöttek az oroszok és a parókiára
helyezték
Malinovszkij
marsall
rezidenciáját, úgy hogy ő egy kis
helységben húzta meg magát a
parókián. Az oroszok távozása után
még rosszabb jött – az agresszív
törvények, és ő lett az első, aki
kilakoltatási parancsot kapott. Jöttek a
teherautók és pakolni kellett. De az
Isteni gondviselés még is küldött
segítséget Gabul Béla kántortanító
személyében, akinek volt a járáson jó
ismerőse, így visszamaradt és szolgálta
szeretett híveit. De a legnagyobb
megpróbáltatás az 1950-es években
volt.
Koholt
vádak
alapján
letartóztatták
és
lecsukták.
A
büntetését letöltötte és elengedték.
Nem sokáig volt közöttünk, pedig
minden vágya az volt, hogy a mi
temetőnkben pihenjen. De ez nem
történt meg. A püspökség áthelyezte
Szetére és haláláig ott is maradt. De a
lelke még ma is Csáb felett lebeg. Áldja
meg őt a Jóisten. A következő lelkiatya
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Jánosovics Miklós volt, aki szintén
rövid ideig volt közöttünk, mivel
nagyon súlyos testű és beteg volt.
Elhelyezték, utána következett Csányi
Béla lelkiatya, aki haláláig Csábon
maradt és itt is van eltemetve. Ezt
követte Guba József, aki szintén
haláláig volt itt. Aztán idehelyezték
Rablánszky Szilveszter atyát, aki kb. 6
évet töltött Csábon. Neki köszönhető a
szentmise énekes liturgiájának magyar
változatának betanítása.

Rablánszky Szilveszter és György Ferenc
Fáradhatatlanul tanított Csábon
és Dacsókeszin minden szentmise után.
Köszönjük neki. Őt is áthelyezték, és a
következő Dobos Péter atya lett, aki
hosszabb ideig volt nálunk. A
templomaink födelét úgy a Csábi, mint
a Dacsókesziit átcsináltatta. Köszönjük
neki. Aztán őt is elhelyezték. Budai
Károly esperes, plébános jött és
hirdette az Igét teljes szívéből, lelkéből
a hívek örömére, de őt is áthelyezték
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és ettől fogva a Csábi parókia üresen
maradt nagyon hosszú ideig. Mi már
csak majdnem úgymond fíliának
számítottunk. S a következő történt.
Kőkesziről járt hozzánk misézni Dobos
Péter atya, aki akkor már 7 falut
szolgált. Utána következett Parák
László lelkiatya, aki a Jóisten
kegyelméből elég hosszú ideig szolgálta
az itt élő híveket, de neki is túl sok volt
a 7 falu szolgálata és áthelyezték.
Következett Mede Károly lelkiatya, aki
már elfoglalta a parókiát és 3 évet
töltött közöttünk. Megalakította a
templomi testületet mind két faluban,
és így jött létre a bevételek pontos
vezetése és a kiadásokért úgyszintén. A
szobrok gyönyörű átfestése mind két
faluban. Köszönjük neki.
És most itt következik a mostani
nagyra becsült és szeretett lelkiatyánk,
Novák József atya személyében, akit a
Szentlélek
ajándékának
is
köszönhetünk
és
imáink
meghallgatásának. Nagyon fiatalon
került hozzánk. Tanít és vezet minket
az evangélium és a saját gondolatai
szerint. Reméljük, még nagyon sokáig.
Ezért kérjük imáinkkal az aratás Urát,
tartsa
meg
őt
egészségben,
szeretetben és megbecsülésben, hogy
soká-soká közöttünk maradjon. Mi is és
mind két falu hívei igyekezünk
megértéssel követni, hogy sohasem
okozzunk fájdalmat és csalódást neki.
Köszönjük
meg
Istennek,
hogy
közöttünk él.
Ne feledkezzünk meg az öt
lelkiatyáról sem, akik a Csábi
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temetőben nyugszanak, és itt várják a
boldog feltámadást. Nyugodjanak
békében.

MOTOROS ZARÁNDOKLAT
ECSÉD
2010. május 7- 8.
Bővebb infó Pulai Gábornál
Telefon: 0948 527 565

Következnek
Csáb
község
felszentelt papjai és apácái: Szeder
Fábián – Csáb falu szülöttje, Balgha
Pál, György Ferenc, Báthory Lajos,
Miskei László. A Szentlélek Isten
kegyelméből újból szentelésre várnak
Balga Zoltán és Pintér Miroslav.
Kérem, imádkozzunk értük így:
Miatyánk …; Üdvözlégy …; Vianney- i
Szent János, papok védőszentje,
könyörög érettük.
Az apácák névsora: Zatykó Katalin
Krisztina, Balga Borbála Bóna (Ádám),
Balga Brigitta Hozsanna (Kártos), Balga
Margit Regina (Kártos), Balga Margit
(Alsók), Balga Margit (Madicka), Balga
Borbála (Berényi), Balga Borbála Erzília
(Ádám).
Tehát ilyen gazdag hivatásokban a
mi Csáb községünk. Hála érte Istennek,
hogy ebben a korban és faluban
születtem, és sokat tanultam a fent
említett atyáktól. Áldja meg őket érte a
Jóisten. Ámen
Huszár Gabriella
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Itt a lehetőség, hogy a tavalyihoz
hasonló, kellemes élményekben
legyen részünk. A zarándoklat
része: szentmise, a motorok
megáldása,
koncert,
búcsús
hangulat, természetesen a hely
hangulatához és kisugárzásához
illeszkedve.

A LELKI AJÁNLÓ
Az Ipoly – hidak Újjáépítéséért
Polgári Társulás felhívása:
Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú
2010. május 20 – május 25.
Részvételi díj:
Jelentkezés :
Elérhetőség:
Telefonszám:
Mobil :

120,- Eur.
április végéig
Molnár Katalin
047 4892204
0915 808056
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LELKIATYÁNK 30 ÉVES
Lelkiatyánk 2010. Január 17-én
ünnepelte 30. születésnapját.

A szentmise után József atya
minden kedves hívet szeretettel
fogadott a plébánián egy szerény
agapé elköltésére.

FIATALJAINK TALÁLKOZÓJA A
PLÉBÁNIÁN

Ez alkalomból a vasárnapi
ünnepi szentmise keretében köszöntőt
mondtak a fiatalok, valamint Zatyko
Ferenc polgármester úr köszöntötte az
atyát a falu valamennyi lakója
nevében.

Az
ünneplő
lelkiatyát
a plébániaközösség énekesei – az idén
fennállásának 10. Évfordulóját ünneplő
Csábi Szeder Fábián Dalegyelet
közreműködésében – is köszöntötték.

Január 30.-án az esti órákban
főiskolás ifjúságunk találkozója volt a
plébánián. Az összejövetel célja
közösségépítés volt és egy kis lelki
felfrissülés.
Az össze jövetel első részében az
emberi értékekről elmélkedtünk. Egy
aktivitással
kezdődött,
amely

egyszerűnek tűnt, de egy kis logikát is
igényelt. Jó tulajdonságaink és azok
hosszú sorozata került megvitatásra
majd ki-ki a maga nevének betűi
alapján kereste meg a benne rejlő jót.
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szeretnénk a Szentírást közelebbről
bemutatni
szándékozó
előadássorozatunkat.

ERDEI KIRÁNDULÁS A TAVASZI
SZÜNETBEN
A találka második felében
kötetlenül szórakozhattunk - volt aki
társasjátékot játszott vagy pedig rég
nem látott társaival beszélhetett. Mivel
jó volt együtt lenni, elhatároztuk, hogy
legközelebb is folytatjuk ...

A tavaszi szünetben az iskolások
számára túrát szerveztünk a helyi
erdőkbe, melynek célja nem csupán a
kikapcsolódás, hanem a minket
körülvevő
természeti
szépségek
megismertetése is volt.

BIBLIAI ELŐADÁSSOROZAT
(A TÍZPARANCSOLAT)
Az utolsó januári vasárnapon
folytattuk Bibliai előadás sorozatunkat.
Ezúttal a nagycsalomijai lelkiatya ft.
Hutár Márk szólt azokhoz, akik
hónapról
hónapra
próbálják
elmélyíteni tudásukat a Szentírás
könyveiből. A téma, a novemberi óra
úgymond folytatása volt - "A
Tízparancsolat". Nem csupán a
történeti részéből kaptunk ízelítőt, de
elgondolkodhattunk a parancsok mély
mondani valóján, ezzel egyben kifejtve
Isten irántunk való szeretetét.

A nagy érdeklődésre való
tekintettel a továbbiakban is folytatni
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PAPI GYŰLÉS CSÁBON
2010. február 10.-én reggel
9.00-ó. kezdettel ünnepi szentmise
keretében papi rekolekció vette
kezdetét a helyi plébánia templomban.
A nagykürtösi esperesség papjai jöttek
el erre az eseményre, amely számukra
egyben a lelki megújulás napja is volt.
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A
szentmise
ünnepi
fő
cerebrálisa és egyben szónoka a
besztercebányai
püspöki
hivatal
igazgatója volt - Mons. Vladimír Farkaš.
Az összegyűlt 16 pap a
szentmise után munkaértekezlettel
folytatta ezt a napot a helyi plébánián

KERESZTÚT A PAPOKÉRT
Nagyböjt IV. vasárnapján a
délutáni
órákban
keresztúti
ájtatosságot végeztek a szülők a
papokért,
papi
és
szerzetesi
hivatásokért.

A papok évében imádkozott
keresztúti ájtatosság külön hangsúlyt
kapott,
melyet
felajánlottunk
egyházközségünkből
származó
papjainkért,
az
itt
működő
lelkiatyákért, kispapjainkért és a
ifjúságunkért, akik az Úr hívó szavát
nyitott szívvel fogadják.

A hazai csapat fogadta a bussai
hittanosokat. Hat fordulóban zajlott a
verseny, mely során nem könnyű, de
annál izgalmasabb és érdekesebb
feladatokat kellett megoldani a
versenyzőknek.

A győztes hazai csapat 2010.
április 13-án Erdőbádonyba utazik, ahol
a
besztercebányai
egyházmegye
különböző
esperesi
kerületeiből
kikerülő győztesekkel versenyezhet
majd.

BIBLIAI OLIMPIÁSZ CSÁBON
2010.
március
18-án
egyházközségünkben megvalósult a
Bibliai
Olimpiász,
amelyet
a
Nagykürtösi Esperesi Kerület részére
szerveztek meg a helyi alapiskola
olvasótermében.

Gratulálunk nékik, és egyben
további jó felkészülést kívánunk
számukra, hogy az egyházmegyei
fordulón is jó eredményt érjenek el.
Összeállította: Balga Jácinta
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DIAKÓNUSKÉNT AZ EGYHÁZ
SZOLGÁLATÁBAN
Immár öt esztendeje, hogy
meghallva Krisztus hívó szavát,
szemináriumba
jelentkeztem.
Öt
csodálatos évet tudhatok magaménak,
mely során számos tapasztalat (siker és
kudarc egyaránt) készített fel arra,
hogy végleg igent tudjak mondani a
papságra.
Isten kegyelméből, aki az
Anyaszentegyház
szolgálatára
meghívott, 2010 májusában ünnepi
szentmise keretében a budapesti
Egyetemi
Templomban
a
Besztercebányai Egyházmegye részére
püspöki kézfeltétel és a felszentelő ima
által
szerpappá
(diakónussá
szentelnek), mely eseményre minden
kedves testvért sok szeretettel hívok és
várok. Ezen szenteléssel hivatalosan
klerikussá válok, és küldetést kapok
arra, hogy az oltár elsődleges szolgálója
legyek. Az alábbiakban szeretném
röviden bemutatni a diakónusszentelés
lényegét és annak következményeit.
Az áldozópapságra készülő
papnövendékek az 5. szemináriumban
eltöltött évüket követően részesülnek a
diakónusszentelésben. Ez már egy
életre szóló elköteleződést jelent a
Krisztusi papságra, vagyis a szolgálati
papság keretei között végbemenő
isten- és emberszolgálatra. A szentelés
végzője minden esetben felszentelt
püspök,
lehetőleg
annak
az
egyházmegyének főpásztora, ahová a
diakonátusra felszentelt ordinálva lesz,
vagyis
amely
egyházmegyében
szolgálni fog. Szükség esetén a
megyéspüspök ezzel a szenteléssel is
megbízhatja valamelyik püspöktársát
is. A szenteléstől kezdve az átmeneti
diakonátusra felszentelt, papságra
8
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készülő
növendék
a
mennyek
országáért vállalt cölibatusban (papi
nőtlenségben) él, engedelmességgel
tartozik
megyéspüspökének
és
kötelezőjelleggel végzi az egyház
imádságát, a zsolozsmát.

A

diakónusszentelés lényegi
része
az
apostolutód
(püspök)
kézfeltétele, valamint a felszentelő
imádság. A szentelési imádságot
követően adják át az albába öltözött új
diakónusoknak szolgálatuk új liturgikus
ruháit: a bal vállról keresztbe kötött
stólát, valamint a dalmatikát (a
diakónus liturgikus öltözéke). A
beöltöztetést követően kerül sor az
Evangéliumos könyv átadására, hiszen
az újonnan szentelt szerpap elsősorban
Isten Igéjének hirdetője lesz a hívek
között; feladatát képezi az Evangélium
ünnepélyes felolvasása, homília, ill.
prédikáció
tartása,
valamint
szentmisén kívül a keresztelés,
házasságkötés, temetés szertartásainak
végzése,
illetve
egyéb
ún.
paraliturgikus események vezetése
(szentségimádás, litánia).
Ezúton is szeretném imáikat
kérni, hogy méltóképen tudjak
felkészülni szentelésemre, és az ott
rám
ruházott
feladatokat,
ill.
jogköröket mindig Isten legnagyobb
dicsőségére
tudjam
ellátni
és
alkalmazni.
Balga Zoltán
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A HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK
A keresztény esti istentisztelet
az őskeresztény korban rendszeresen a
fények
ünnepi
meggyújtásával
kezdődött: a ránk törő homályban
felvilágló fény a liturgia erejével a világ
sötétségében fényt adó Krisztust
jelképezi. Ha ez a lucernárium fontos
része volt a napi vesperásnak,
méltó volt, hogy liturgikusan
még
ünnepélyesebb
és
teológiailag még kifejtettebb
módon indítsa a legszentebb
éjszakának, húsvét vigíliájának
megünneplését.
A húsvéti gyertya az
ókeresztény századokban még
valóban
a
templom
legkiemelkedőbb fényjele volt.
Nemcsak azért, mert nem
nyomták el világosságát a
villanykörték, hanem méreteivel
is uralkodott a templomtérben:
az emeletnyi magas állványon
álló, ölnyi vastagságú szövétnek
(inkább fáklya, mint gyertya)
hatalmas tűzcsóvája ahhoz a
tűzoszlophoz hasonlított, mely
Izraelt átvezette a Vöröstengeren.
A
megáldását
és
meggyújtását
végző
diákonusnak talán egész éven át
legmagasztosabb feladata volt
elzengeni ennek a gyertyának a
dicséretét, konszekrálni a gyertyát, és
ezzel megkezdeni a húsvéti vigília
ünneplését. Szent izgalom fogja el a
diákonust a feladat előtt: a hívőkhöz
fordul, s imádságos segítséget kér
tőlük:
„Most kérlek azért, kedves
testvérek, titeket, kik e szent fény
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csodálatos
világánál
körülöttem
álltok…”
Az ének nemcsak a gyertyának,
hanem az éjszakának a dicséretét is
hirdeti. Ennek a misztikus éjszakának
kettős arculata van: a sötétség erőinek
rettenetes
erejét
mutatja,
s
ugyanakkor látszólag szelíden és
elrejtetten felragyog benne az a fény,
amely győz a sötétség erői
fölött.
Ezen az éjszakán a fáraó
tobzódik, Izrael száraz lábbal
kel át a Vörös-tengeren.
Pusztító angyal jár Egyiptom
földjén, s a leölt Bárány vére
árán menekülnek meg a
kiválasztottak.
Elégedetten
alszik Kaifás és Pilátus: művük
bevégezve, a Nyugalom napja
után most már az ő
nyugalmukat sem háborgatja a
megfeszített Messiás. És ezen
az éjszakán széttörve a halál
bilincsét, Krisztus az alvilágból
mint győztes tért vissza. A
Krisztus-hívők
a
világ
sötétségének közepette élnek,
de ugyanez az éjszaka a
Krisztus-hívőket
a
világ
tévelygéseitől és a bűnök
homályától elválasztván a
kegyelemnek átadja, s a
szentségbe kapcsolja őket. Ez
mindenkivel
megtörtént,
amikor
a
keresztségben
Krisztus halálába eltemetkezve
vele együtt feltámadt, s mindenkivel
megtörténik ezen az éjszakán, amikor a
keresztségi kegyelem megújul benne.
Éppen ezért ez az éjszaka fénylik, mint
a nappal, s az éj világosság lesz majd
nékem, mely gyönyörűséget áraszt!
A világháló alapján
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AZ ÉLETÜNK KERESZTÚT, ÉS A
JÉZUS ÁLTAL VÉGIGJÁRT
KERESZTÚT A MI UTUNK IS!

2010. Húsvét
van szabva. Ha vállunkra vesszük mi is
Jézus követői leszünk.
3.Jézus először esik el a kereszttel:
A bűn a jókat és a rosszakat egyaránt a
porba rántja. Ha végig gondoljuk a
napunkat, vagy az elmúlt hetet,
láthatjuk mennyire könnyű nap, mint
nap elbukni. Ez nem szégyen!
Csalódottak vagyunk és Jézus is az volt,
de ha megértjük őt a földön
találkozunk Jézussal, és együtt kelünk
fel vele. Utunk folytatódik!
4.Jézus találkozik édesanyjával:
Csalódást
okozni
annak,
akit
szeretünk? Ez elkerülhetetlen! Mária,
Jézus édesanyja, a mi édesanyánk is. Ő
velünk szenved, értünk sír ő az, aki
soha nem hagy el. Ő a mi égi
vigasztalónk.

1.Jézust halálra ítélik :
Az első kereszt, amit jézus mellett
viszünk az úton, az ítélkezés keresztje.
El kell viselnünk, hogy elítélnek akár
olyanok is, akikre “barátainkként“
tekintünk. Jézus viselkedése két dolgot
mutat meg:
Nyugtalanság nélkül az Istenre bízom
életem.
Jézus nem ítél el, kitart mellettem, ő
velem van az úton.
2.Jézus vállára veszi a keresztet:
Ez az állomás arra tanít bennünket,
hogy képesek legyünk elfogadni, amit
az
élettől
kaptunk,
tehát
a
feladatainkat,
kellemetlenségeket
rosszakarókat, vagy olykor a kissé
nehézkes szülőket. Hinnünk kell, hogy
az életünk keresztje, személyesen ránk
10

5. Cirenei Simon segít Jézusnak:
Saját keresztünket felvenni sokkal
nehezebb mind mások keresztjét is
cipelni. Saját keresztünk hordozásának
értelmét sokszor nem látjuk és
szitkozódva cipeljük. Nincs mentség,
valahogy el kell viselni, hiszen Jézus is
végig cipelte és az ő keresztje volt a
legnehezebb. Engedjük, hogy mások
segítsenek
nekünk.
Mások
segítségének elfogadása is kereszt, ezt
is hordoznunk kell.
6. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak:
Ajándékot elfogadni viszonzás nélkül ez is kereszt. Viszonzás helyett
önmagunkat
adni,
időnket,
figyelmünket és őszinte szeretetünket
sokkal nehezebb, hiszen nem lehet a
boltban megvenni. Viszonzás nélkül
adni? Ha adunk anélkül, hogy várnánk
érte valamit, akkor Jézus arca
tükröződik a lelkünkben.
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7. Jézus másodszor esik el a kereszttel:
Újra elesni. Jézus második esése a teste
gyengesége volt, de a miénk a lélek
gyengesége. Csalódott a környezetünk
és minden esélyünk megvan arra, hogy
újra bűnbe essünk. Jézus lélekerejének
köszönhetően újra feláll. Jézusba
kapaszkodva elesünk, felállunk. Ő segít,
csak bíznunk kell benne.
8. Jézus a siránkozó asszonyokkal
találkozik:
Másokat vigasztalni mikor magunk is
fájdalmak között vagyunk. Honnan van
valakinek ehhez ereje? Túlnőni a saját
bajainkat és figyelemmel és szeretettel
fordulni azok felé, akik valóban bajban
vannak. Jézus azt mondta a siránkozó
jeruzsálemi asszonyoknak: “Ne engem
sirassatok! Inkább magatokat és
gyermekeiteket“. Az őszinte bűnbánat
az, amely Jézushoz vezet, és ezek a
könnyek mossák tisztára lelkünket.
9. Jézus harmadszor esik el a kereszt
alatt:
Elestünk?
Mindent elveszítettünk?
Nincs már, aki bízna bennünk és mi
sem bízunk már magunkban? Innen is
fel lehet állni? Már ott lennék a cél
előtt és kétszer felálltunk és újra
kezdtük. Újra megtörtént! Erő és
bizalom kell ahhoz, hogy csak Ő az, aki
segíteni tud, és felhúz minket.
10. Jézust megfosztják ruháitól:
A bűn lemezteleníti a lelket.
Magányossá tesz és megszégyenít. Ha
Jézus Krisztust követjük, csak akkor tud
a világ beszennyezni, ha mi ezt
engedjük, hiszen az Ő megalázottsága
véd meg minket a szennytől, attól a
szennytől, melyet a világ napról-napra
sugároz felénk.
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11. Jézust keresztre feszítik:
Jézus a keresztjét halálig hordozta.
Vannak keresztek, melyeket egész
életünkön át kell cipelnünk. A
kereszthalál által való szabadulás így
kap teljes értelmet az életben is. Hiszen
Jézus megmutatta, hogy a világi élet
vége, az örök élet kezdete.
12. Jézus meghal a kereszten:
Meghal a test, és ezzel együtt minden,
ami bűnös, ami rossz. ”Atyám, kezedbe
ajánlom lelkemet“ e szavakkal kilehelte
lelkét. A halál megszabadít az élettől, a
keresztektől és megadja a lehetőséget
a teljes, örök életre. Meg kell halnia a
lelkünkben a bűnnek, hogy az Élet örök
legyen…
13. Jézust leveszik a keresztről:
Leveszik, és még aznap eltemetik, és
egy nagy követ gördítenek a sírja elé.
Az emberré lett Isten elvégezte a
küldetését, de annak nincs azonnali
hatása. A mi keresztjeinkkel is így lesz.
A siker nem azonnal jön. Az örök élet,
keresztek nélküli élet lesz. Lekerülnek a
vállunkról a keresztek, az Isten levesz,i
és ekkor egyesülünk vele. És mi
következik? Feltámadás!!!
14. Jézust a sírba teszik:
Jézus meghal, hogy feltámadjon. A
bennünk lévő bűn meghal és helyet
kap lelkünkben a feltámadt Krisztus. Az
örök élet reménye. De a remény akkor
teljesedik be igazán, ha újjá formálódik
a hitünk. Azért imádkozzunk, hogy
dönteni tudjunk a kereszt mellett. Hogy
a rohanó világban halljuk üzenetét és a
feltámadás reménye segítsen hordozni
a keresztet. Hiszem, hogy Krisztus
feltámadt!
Csécs Frederika
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HOGY TUDJUNK EGYMÁSSAL
„KÖZÖSEN“ IMÁDKOZNI OTTHON
IS, A TEMPLOMON KÍVÜL IS.
Megérkezett a várva-várt tavasz.
Örül
mindenki
a csodálatos
természetnek. A mi családunknak is
ilyen csodálatos élményben volt része,
mikor a tél kellős közepén a vándor
Szűz Anya szobrát köszönthettük
otthonunkban.
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Áldott jó Szűz Anyánk maradj
mindenkor a mi szeretetünk és
reményünk. Ezekkel e szavakkal
búcsúztunk a következő vasárnap
reggelén,
amikor
visszavittük
a templomba a Szűz Anya szobrot.
Az ima, az áldozat, a vezeklés és
engesztelés
céljából
viszik
a megszentelt szobrot oda ahova
meghívják és befogadják. Erősítsen
meg mindenkit ez a tudat, és ha jónak
látják, hívják meg a házukba egy
gyönyörű hétre. Rajta tehát engesztelő
hívek. Éljenek a lehetőséggel.
Filip Ilona

SZŰZ MÁRIA ÉGI ANYÁM
Vasárnap a reggeli szentmise
után lelkiatyánk
jóvoltából
a megszentelt Mária szobor hozzánk
„vándorolt“. Fénylő gyertyával és élő
virággal fogadtuk – mert a Szűz Anya az
elő virágot szereti. Csodálatos volt.
A Mária kitárt karokkal, mintha hívott
volna: „Máriát dicsérni hívek jöjjetek”.
Mi
ezt
tettük.
Sokat,
sokat
imádkoztunk, külön-külön is, de
közösen is, mikor a család aprajanagyja együtt volt. Megköszöntük a sok
jót, amit tőle kaptunk, és kértük, hogy
továbbra is segítse kis családunkat.
Imádkoztunk
a fiatalságunkért,
betegekért, papságért, Szentatyáért,
megholt szeretteinkért. Kértük a Szűz
Anyát,
hogy
anyai
aggódással
gondoskodjon mindnyájunkról, és testilelki bajoktól oltalmazzon minket.
Boldog érzés volt, amikor a szülő
gyermekeiért a gyermek a szüleiért
fohászkodott.
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Szűz Mária égi anyám, ó
hallgasd meg az én imám,
hozzád szólok benned bízva,
szomorúak nagy vigasza.
Sok bánat a földi életem,
segíts nekem elviselnem.
Nyújtsd ki mennyből szent
kezedet,
segíts
vinni
keresztemet.
Kérjed értem szent fiadat,
tudom jól, hogy terád
hallgat. Hogy majd az ő
szent
nevében
köszönthetlek
fönt
az
égben. Óh hallgasd meg
kérésemet, hogy dicsérjem
szent nevedet. És fogadd el
az én imám Szűz Mária édes
anyám.
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SÜTŐSAROK
Légiós sütemény

Felhő szelet

Hozzávalók:
•2 csomag kakaós és 2 csomag fehér
„Be Be” keksz
•200g vaj vagy margarin
• 1 van. cukor
•500g túró
•1 citrom reszelt héja
•200g porcukor
•500g banán.
Kikeverjük a vajat a cukorral, van.
cukorral, citrom reszelt héjával, majd
hozzáadjuk a túrót.
Alufóliára kirakunk a barna kekszből
egy téglalapot, ami 3 x7 db-ból áll.
Rákenünk 1/4 rész krémet, majd
befedjük fehér keksszel. Lekenjük
krémmel és hosszában ráhelyezzük a
banánokat. Két oldalát felhajtjuk tető
formára.
Összenyomkodjuk, becsomagoljuk a
fóliába és hűtőbe hagyjuk állni.
A maradék hozzávalókból még egy
rudat készítünk.
A
tetejét
csokival
lekenhetjük,
díszíthetjük kókuszreszelékkel, apró,
színes cukorkával.

Hozzávalók a tésztához:
25 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 1 tojás, 1
tojássárgája, 1 ek. rum, 1 kk.
szódabikarbóna, 5 dkg margarin, 1 ek.
méz
Hozzávalók a krémhez:
1 l tej, 2 ek. liszt, 2 cs. vaníliás
pudingpor, 3 tojássárgája, 20 dkg
margarin, 15 dkg cukor, 2 cs. vaníliás
cukor, fél l lehűtött tejszín
A
tészta
hozzávalóit
gyors
mozdulatokkal összedolgozzuk, két
részre osztjuk, vékonyra kinyújtjuk,
majd lisztezett tepsi hátán két lapot
sütünk belőle (a tepsi mérete: 36 x 25
cm). Rövid ideig, kb 3-4 percig, és kb.
200 fokon sütjük. A felső lapot előre
felkockázzuk. A krémhez először a
lisztet a pudingporral összekeverjük,
hozzáadjuk
a
tojássárgáját,
és
apránként öntjük hozzá a tejet,
vigyázva, hogy ne legyen csomós.
Ezután tűzön sűrűre főzzük, majd
kihűtjük. Amíg hűl a krémünk, a
margarint habosra keverjük a cukorral
és a vaníliás cukorral. Ha kihűlt a
pudingos krémünk, összekeverjük a
cukros margarinnal. Az előre lehűtött
tejszínt kemény habbá verjük. Ha
ezekkel
elkészültünk,
az
alsó
tésztalapot kicsi rummal meglocsoljuk
(ez el is maradhat), majd rákenjük a
sárga krémet, erre a kemény habot (a
krémeket szépen, formásan simítsuk
el). Az előre felkockázott tésztalapokat
rátesszük a tetejére és porcukorral
meghintjük.
Hűtőben legalább egy éjszakát állni
hagyjuk.
Összeállította: Balga Jácinta
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HÚSVÉT ELŐTTI
GONDOLATOK
Elmémben sokszor a Nagypéntek
eseményeit forgatom,
s felkiált bennem a gondolat:
"Hogy tehették ezt Veled,
Uram!?"
Megkorbácsoltak, megköpdöstek,
keresztre feszítettek,
Téged, a bűntelent.
De rögtön magamba nézek, s
látom
én sem vagyok különb náluk.
Bűnbánó lélekkel jövök Hozzád,
Úr Jézus,
mert szavaimmal, tetteimmel
hányszor én is megfeszítelek.
Sokszor gyors vagyok a szólásra,
mikor hallgatnom kellene,
s hallgatok, ha beszélhetnék
Rólad.
Az érzéseim és vágyaim csapdája
les reám,
máskor fogságba ejt egy
gondolat.
De ha Terólad elmélkedem,
Uram,
a szívem újra felvidul,
mert tudom, hogy Nagypéntek
után
Húsvét vasárnap következik.
Betölti szívemet a hála,
hogy feltámadtál, Uram,
s általad van bűnbocsánat.
Kérlek, mosd le minden
vétkemet,
és segíts, hogy legyek
örökké hálás, hűséges,
szolgáló gyermeked.
Zsótér Mária
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ZARÁNDOKLAT
Marsej – Barcelona – Monserat
Avila – Fatima – Batalha – Nazaré
Santiago de Compostella
Lourdes – Padova
Időpont: 2010. július 15-27.
Az út ára kb. 500 Euró,
amely tartalmazza:
•személyszállítást
•komplett biztosítást
•idegenvezetőt
•lelkiatya szolgálatát
•8xszállást
•4xreggelit
•5xebédet és 3x vacsorát
Jelentkezni és érdeklődni írásban
is lehet a következő címen:
VARGA MATILD
Dózsa György u.28
934 01 Levice
Telelefonszám: 036/6 312 057
Mobil:0908686247

A Mária Légió zarándoklatot
szervez, melynek célja
Innsbruck és Salzburg
Az időpont: 2010. július 5-9.
Bővebb információk
Balga Jácintánál.
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HUMOR
- Mit csinál a skót, ha fázik?
- Közelebb ül a gyertyához.
- És ha még mindig fázik?
- Meggyújtja a gyertyát:
Két zenész beszélget:
- Játszik valamilyen hangszeren?
- Igen.
- Vonós?
- Nem. Húzós.
- Hogyhogy?
- Harangozó vagyok.
Álláshirdetésre jelentkezik egy férfi.
- Mihez ért, kérem?
- Semmihez.
- Sajnálom, a vezetői posztok mind be
vannak töltve.

Két vadász medvenyomokat talál
az erdőben.
A bátor vadász mondja:
- Nicsak, erre vezetnek a nyomok. Én
megyek utána.
A gyáva vadász válaszol:
- Jó, akkor én megnézem, hogy honnan
jött...
- Mit használ a náthás tapír?
- Tapírzsebkendőt.
- Mi a különbség a geológus és a
teológus között?
- Ég és a föld.

- Hogy hívják a rovarok edzőtermét?
- Légykondicionáló.
- Ki az abszolút fösvény?
- Aki végrendeletében
önmagára hagy.

mindent

Egy kamionsofőr magába roskadva
jelenik meg a kis falu rendőrségén:
- Vannak a környéken fekete tehenek?
- Nincsenek.
- És fekete lovak?
- Azok sincsenek.
- És nagy fekete kutyák?
- Azt hiszem, azok sincsenek.
- Akkor mégis csak a papot ütöttem
el...
Isten hozta!- fogadja a ház ura a
látogatóba érkezett plébánost.
- Nem fiam - válaszol a pap.
- Most gyalog jöttem!
Gyónás közben egy súlyos vétek
bevallása után a pap megkérdezi:
- Amikor ezt a bűnt elkövette, nem
szólalt meg a lelkiismerete?
- Megszólalt az, de én nagyothallok.
Mi a különbség a pap és a tanár
között?
- Az egyik hirdeti az igét, a másik
ragozza...
Összeállították: Bojtos Erik és Patrik
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RÓMAI ZARÁNDOKLAT
Életünk folyamán mindannyian
egy közös zarándoklat részesei
vagyunk, melynek valódi célja az örök
boldogság elérésében teljesedik ki. De
amikor zarándoklatról van szó,
legtöbbször sokkal szűkebb értelemben
látjuk a valóságot. Nem az ember
életének
a
komplexitása
és
életpályájának irányultsága jut az
eszünkbe, hanem olyan momentumok
összessége, mely lelki élményekkel és
tapasztalatokkal
hozható
összefüggésbe.
Ilyen
és
ehhez
hasonló
pillanatokban volt nekünk is részünk,
amikor részt vehettünk az erdőbádonyi
szeminárium
által
szervezett
olaszországi zarándoklaton. Nem egy
egyszerű kiruccanásról volt szó, hanem
keresztény tradíciónk tökéletesebb
megismeréséről,
amely
elválaszthatatlan egységet képez a
hitben való gyarapodással. Épp erre a
két terület közötti kapcsolatra, a hit és
ismeret (felfogás) párhuzamára mutat
rá Szent Ágoston, amikor kimondja:
„Higgy, hogy érts (ismerj), érts (ismerj),
hogy higgy.“ Ebből a kijelentéséből is
látható, hogy az ismeret és a hit milyen
fontos szerepet tölt be az ember
életében, hogy egyik a másik nélkül
nem létezhet. Ezért mi is egész
zarándoklatunk során ezt a tényt
igyekeztünk szemünk előtt tartani és
elsődleges célként a hitünkben való
fejlődést
tűztük
ki.
Ebben
nagymértékben
hozzásegített
bennünket mindaz, aminek szem – és
fültanúi lehettünk.
Az olasz földön töltött egy hét
alatt
nagyon
sok
helyen
megfordultunk, de időnk nagy részét az
„örökváros“ megismerésére szenteltük.
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Napi programunk része volt a különféle
kulturális és történelmi jelentőségű
emlékek részletesebb megismerése,
amelyek
közé
természetesen
keresztény kultúránk értékei is
sorolhatók. Bepillantást nyerhettünk a
Vatikáni Múzeum műalkotásai közé, a
Sixtusz kápolna csodás termébe, a
pápák temetkezési helyére, valamint a
város
legjelentősebb
bazilikáiba,
melyek közül kiemelkedő jelentőségű
és az egész világon ismert, Szent Péter
– bazilika. Jellegzetessége, hogy a világ
legnagyobb keresztény templomáról
van szó és Szent Péter apostol
kivégzésének a helye fölött emelkedik
a magasba. Ezen a helyen találhatók a
Katolikus Egyház első pápájának a
maradványai is, aki kegyetlen halált
halt Krisztusért. Azonban amíg ez a
hatalmas műalkotás épülőfélben volt,
Róma legnagyobb temploma titulussal
a Szent Pál – bazilika büszkélkedhetett,
melyben a nemzetek apostola örök
nyugalmának a helyét egy állandóan
világító
lámpa
jelzi,
amelyet
Athenagorasz,
konstantinápolyi
pátriárka
ajándékozott
római
látogatása során.
De
egy
valamit
fontos
tudatosítanunk.
E
lélekfelemelő
gyönyörűséggel
és
precizitással
megépített templomok ugyanazt a
Krisztust rejtik, mint a mi kisebb és
egyszerűbb templomaink. Ahogyan a
Szentírásban is olvashatjuk: „Jézus
Krisztus ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké”(Zsid 13, 8). Ezért a
tisztelet mindenekelőtt őneki jár, mivel
ő az, aki miatt mindez létezik és akit az
emberi művészet által is dicsérhetünk
és dicsőíthetünk.

Pintér Miroslav
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2010. Húsvét
REJTVÉNY

1. Bölcs király
2. A csodálatos halfogás helyszíne
3. Nyilvános istentisztelet
4. Jeruzsálemi helytartó
5. Jézus vérévé változik
6. Isten háza
7. Hitünk jele
8. Izrael népének vezére
9. Szent... az első vértanú
10. Próféta
11. A ministránsok védőszentje
12. Liturgikus tárgy
13. Evangélista
14. Jeruzsálem királya
15. Húsvétkor szabadon bocsátott rablógyilkos

A megfejtés egy esemény, amelyről minden szentmisén megemlékezünk. A
megfejtést egy névvel ellátott cédulán január végéig kell eljuttatni a sekrestyében e
célra készített urnába. A helyes megfejtést beküldők között értékes ajándékot
sorsolunk ki.
Összeállította: Bojtos Mária
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Csécs Frederika a Jó Pásztort ábrázoló rajza elsősorban a legkisebbek számára
készült. Mindazon óvodás, vagy kisiskolás, aki a rajzot a számoknak megfelelő
színekkel kiszínezi, és eljuttatja azt a sekrestyében e célra elhelyezett urnába, értékes
díjban részesül.
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PROGRAMJAINK
AZ ÜNNEPEK ALATT
Nagycsütörtök:
-

Dacsókeszi: 17:00
Csáb:
18:00

Nagypéntek:
-

Csáb:
15:00
Dacsókeszi: 17:00
Keresztút
19:00

(a keresztút megkezdéséig
lehetőség lesz a Szent Sírnál való
elmélkedésre)

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.

Nagyszombat:
-

09:00-tól 19:30-ig
időzés a Szent Sírnál

-

Dacsókeszi: 17:30
Csáb:
19:30

(a vigíliára lehetőleg mindenki
hozzon gyertyát)
Húsvétvasárnap:
-

Csáb:

08:00

-

Dacsókeszi:
Csáb

09:30
11:00

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

CSÁBÍTÓ
A csábi plébániaközösség lapja
III. évfolyam 1. szám
2010. Húsvét
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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CSÁBÍTÓ
A SZENTATYA NAGYBÖJTI
ÜZENETE
„Minden

évben a nagyböjt
alkalmával az Egyház arra hív minket,
hogy őszintén megvizsgáljuk életünket
az evangéliumi tanítás fényében. Ebben
az évben az igazságosság gazdag
témájában
szeretnék
néhány
gondolatot
javasolni,
a
páli
megállapításból
kiindulva:
Isten
igazságossága a Krisztusba vetett hit
által nyilvánult meg…
Milyen
tehát
Krisztus
igazságossága?
Elsősorban
a
kegyelemből származó megigazulás,
amelyben nem az ember az, aki
helyrehoz, vagy gyógyítja magát és
másokat. Az a tény, hogy az
„engesztelés” Jézus „vére” által
történik, azt jelenti, hogy nem az ember
saját áldozatai szabadítják meg őt bűnei
súlyától, hanem Isten szeretetének
gesztusa, amely a legvégsőkig megnyílik
egészen addig, hogy az emberre szállt
„átkot” magára veszi, hogy cserébe az
Istennek járó „áldást” adja neki. De
ezzel rögtön egy ellenvetés merül fel:
milyen az az igazságosság, ahol az igaz
meghal a vétkes miatt, a vétkes pedig
cserébe megkapja azt az áldást, ami az
igaznak jár? Így ki-ki nem az ellentétét
kapja annak, „ami megilleti”? Valójában
itt
mutatkozik
meg
az
isteni
igazságosság, amely egészen más, mint
az emberi. Isten, Fián keresztül
megfizette szabadulásunk árát, mely
tényleg hatalmas ár volt. A kereszt
igazságossága
láttán
az
ember
fellázadhat, mert az nyilvánvalóvá teszi,
hogy az ember nem független lény,
hanem szüksége van egy Másikra
ahhoz, hogy teljesen önmaga legyen.
Krisztushoz megtérni és hinni az
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evangéliumban valójában ezt jelenti:
kilépni a függetlenség illúziójából, hogy
felfedezzük
és
elfogadjuk
saját
rászorultságunkat, másokra és Istenre,
az ő megbocsátására és barátságára.
Így érthetővé válik, hogy a hit
egészen más, mint egy magától
értetődő dolog: alázat kell annak
elfogadásához, hogy szükségünk van
arra, hogy valaki Más megszabadítson
az „enyémtől” azért, hogy ingyen
nekem adhassa az „övét”. Ez
kiváltképpen a bűnbánat és az
Eucharisztia szentségében történik meg.
Krisztus
megváltó
tettének
köszönhetően, mi a „legnagyobb”
igazságosságba léphetünk be, amely a
szeretet
igazságosságát
jelenti,
amelyben mindig inkább adósnak, mint
hitelezőnek érezzük magunkat, mert
többet kaptunk annál, mint amit
várhattunk volna.
Ez a tapasztalat megerősíti, és
arra ösztönzi a keresztény embert, hogy
elősegítse az igazságos társadalom
létrejöttét,
amelyben
mindenki
megkapja a szükségeset ahhoz, hogy
emberhez méltóan éljen, és amelyben
az igazságosságot a szeretet élteti.
Kedves testvéreim! A nagyböjt a
szent három napban csúcsosodik ki,
melynek során ebben az évben is az
isteni igazságosságot ünnepeljük, amely
a szeretet, az ajándékozás és az
üdvösség teljessége. Azt kívánom, hogy
a bűnbánatnak ez az ideje minden
kereszténynek valódi megtérés és
Krisztus misztériumának mélyreható
megismerése legyen, aki eljött, hogy
beteljesítsen minden igazságosságot.
Ezekkel
az
érzésekkel,
szívből
terjesztem ki mindenkire apostoli
áldásomat.”
(részlet XVI. Benedek pápa nagyböjti
üzenetéből)

