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II. évfolyam

SZŐZ MÁRIA SZENT NEVE
Korunk rohanó embere nehezen
talál időt a szakrális megünneplésére,
valójában elfelejtettünk ünnepelni. A
hétköznap és az ünnep harmóniát,
ütemet adó váltakozása összemosódott.
Ma azonban mégis itt vagyunk,
hogy Szűz Mária Szent Névét
ünnepeljük. De valójában honnan ered
az ünnep, mi a jelentősége és mi az
üzenete a mai ember számára?
Festum nomins Beatae Mariae
Virginis – helyi ünnepként az újkorban
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bukkan föl, de csak Bécs 1683.
szeptember 12-i fölmentése után Szent
XI. Ince pápa intézkedésére válik
egyetemessé a katolikus Egyházban. A
győzelmet
hamarosan
követte
Magyarország fölszabadítása a török
megszállás alól, amelyet a barokk
Regnum Marianum szintén a Szűzanya
közbenjárásának tulajdonított.
Tudni kell, hogy Bécs ostroma
alatt Lipót császár és udvartartása
Passauba menekült, ahol könyörgött a
kapucinus Mariahilf-kolostor kegyképe
előtt a szabadulásért. Amikor ez
bekövetkezett, a kegykép a győzelem
napjának is szakrális szimbóluma lett, és
villámgyorsan elterjedt. A XVIII.
században hazánkba települő németek
szívesen választják az új templomok,
kápolnák titulusául Szűz Mária nevét, és
legtöbbször éppen a „Mariahilf”kegykép másolatát, művészi átköltéseit
helyezik
oltárukra.
A
század
pestisjárványai alatt is foganatosnak
érzik a segítségét.
E jámborságból természetesen a
törzsökös magyarság sem marad ki, és
újjáépült, vagy egészen új templomaink
szép számmal helyezik magukat a
Szűzanya nevének oltalmába.
Valószínű, hogy a csábi templom
patrociniuma is eme jámborságból
eredeztethető.
Balga Zoltán
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PAPSÁG ÉVE 2009
XVI. Benedek pápa Jézus Szent
Szívének ünnepével megnyitotta a
Papság Évét. Miért van szükség egy
külön évre, amikor a papság
szentségére fordítjuk figyelmünket?
Nem túlzott önmaga-felé fordulása ez a
klérusnak? Mit is jelent tulajdonképpen
a Papság Éve?
Az idén megkezdődött papság
évét Vianney Szent János halálának 150ik évfordulója teszi aktuálissá. Vianney
Szent János Ars községének volt a
plébánosa, és életszentségén keresztül
sikerült megváltoztassa az erkölcsileg
lezüllött falut. Ezért, miután szentté
avatták
ő
lett
a
plébánosok
védőszentje.
A Szent Pál-év végén és a papság
évének kezdetén egymás mellé került
Szent Pál és Vianney Szent János alakja.
A páli év során a rendkívüli igehirdetőt
szemléltük, aki missziós útjai során
hirdette az Igét; idén pedig egy
egyszerű emberre tekintünk, aki egész
életét egy kis faluban töltötte. Az egyik
vidékről vidékre járt, a másik mindig
ugyanazon a plébánián fogadta a hívek
ezreit – mondta Benedek pápa.
„Különbözőségük ellenére van valami
alapvető azonosság bennük: a saját
szolgálatukkal való teljes azonosulás és
Krisztussal való közösségük.” Ahogy
Szent Pál mondja: „Krisztussal keresztre
vagyok feszítve, élek ugyan, de nem én,
hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20).
„Ha hitünk lenne, Istent látnánk rejtve a
papban mint fényt az üveg mögött” –
így az arsi plébános.
„A papoknak sem szabad
elfeledkezni arról, hogy imádkozzanak!”
XVI. Benedek pápa e szavak kíséretében
szokta átadni a rózsafüzért a papoknak
egy-egy audiencia vagy találkozó végén.
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Az ars-i plébános lelkisége és buzgalma
ragyogó példa a papok számára, főként
a lelkipásztorkodásban. „Mindig erős a
kísértés, hogy az imádságot felületes és
sietős pillanatokra szorítsuk, és hagyjuk,
hogy emberi elfoglaltságaink és
aggodalmaink eluralkodjanak rajtunk” mondta a pápa. Az ars-i plébános
szerint ez olyan, mintha azt mondanánk
a Jóistennek: „Csak két szót akarok
mondani neked, így gyorsan végzek és
otthagylak”. Ha az Istennel való egység
problémája
felvetődik
minden
keresztény számára, különösen így van
ez a papok esetében. Számuk ugyanis
egyre csökken, így nehezen tudnak
eleget tenni a feléjük irányuló egyre
inkább növekvő igényeknek.
Természetesen
a
papok
életszentsége elsősorban az ő saját
felelősségük, ugyanakkor a hívek egész
közösségét is érinti. Elég néhány
méltatlan pap ahhoz, hogy súlyos sebet
ejtsen az egyház hitelességén és
megbízhatóságán. Másrészt pedig a
közösség lelki együttérzése hatalmas
támasz a papnak spirituális életében és
apostolkodásában egyaránt. A papság
éve tehát nemcsak a papokra, hanem
mindenkire érvényes, tehát a hívekre is
egyaránt.
Ez a rövid bemutatása a Papság
Évének, rávilágít arra, hogy ez az év
nem a klérus önmaga felé fordulása,
hanem az egész keresztény nép
önértékelése, önmaga hivatásának
tudatosítása és az ebből kiinduló
küldetés megértése és elfogadása.
Ugyanakkor ez az év a szentségeknek és
a középpontba helyezése, mert
szentségi papság nélkül nincs érvény
szentség-kiszolgáltatás
(kivéve
a
keresztség szentségét, amit szükség
esetében bárki kiszolgáltathat).
A világháló alapján

CSÁBÍTÓ
2009. TEMPLOMBÚCSÚ

SZERESSÜK EGYMÁST
Azt mondom szeretet és elszorul
a szívem, szememből könnycsepp bújik
elő. Miért? Ha mást mondok, nem ez
történik. Tele van szívünk szeretettel,
de mi igyekszünk ott megtartani,
tárolni, hogy legyen, mint a pénz. Mert
tudjuk, hogy a pénz, ha kiadjuk, elfogy.

És ha nincs, az nem jó. De nem vesszük
észre a különbséget. Azért szorul el a
szívünk, mert tele van szeretettel, szinte
szétrobban.
Egészen
megkönnyebbülünk,
mikor túl tudunk adni egy kis
szereteten. Ha valaki megkérdezi
mennyi az idő és mosolyogva azt
mondod tizenegy lesz öt perc múlva,
egy pillanatig döbbenten néz, majd
visszamosolyog, és azt mondja,
köszönöm. Egy szikra pattant ki a
szeretetből, de őt ez mégis megcsípte
mikor
visszamosolygott
és
megköszönte.
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Mikor mondtad szüleidnek, apuanyu szeretlek? Férj-feleség, mikor
mondtátok egymásnak, szeretlek!? A
szeretet
gyógyít
kapcsolatokat,
betegségeket.
Bevettél
egy
fájdalomcsillapítót és mégis fáj. Pedig a
szeretet
a
legerősebb
fájdalomcsillapító. Csak ennyit kell
mondanom: Jézusom, ugye nem bírtad
már vinni a keresztedet és adtál egy
cseppenetet a szenvedésedből. Most
azért fáj a fejem, vagy a derekam.
Köszönöm, hogy rám gondoltál. Ha
ezzel Neked tudok segíteni, akkor
örömmel viselem és boldog vagyok,
hogy segíthetek Neked, mert tudom,
hogy szeretsz. A szeretet Istentől van,
ezért legyőzhetetlen és mindent legyőz.
Minden embernek van olyan
felebarátja, akit egy picit kevésbé
kedvel, mert olyan rideg, csipdalódzós
vele szemben. Pedig az ilyen
emberekben is van szeretet, csak fogva
akarják tartani ott bent. Hogy legyen,
mint a pénz. Ezt szoktuk meg. De ha mi
szeretettel szólunk vissza, tisztán és
mosolyogva, kinyílnak a kapuk. A
szeretetet nem lehet fogságban tartani.
Kiszabadul, hiszen Istentől származik.
Ezért is szabad és mindannyiinké!

Az idő nem áll meg, az élet tovaszáll,
szeressük egymást emberek, mert
minden percért kár.
Húšťava Ferenc
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ÜNNEPI SZENTMISE A V4

LEZÁRULT A MINISTRÁNSOK

TALÁLKOZÓ ALKALMÁBÓL

VERSENYE

2009. június 22-én a V4 találkozó
alkalmából a helyi plébániatemplomban
ünnepi szentmisére került sor, melyet
főtisztelendő
Budai
Károly,
nyugalmazott
esperes-plébános,
községünk volt plébánosa mutatott be
Novák József lelki atyával. Károly atya
szentbeszédében felhívta a hívek
figyelmét az ősök iránti tiszteletre,
valamint a következő nemzedék
megfelelő nevelésének fontosságára,
hiszen ők azok, akik majd hitünket,
kultúránkat tovább viszik.

Az iskolaév végeztével lezárult a
ministránsaink számára egy évre
meghirdetett verseny is. Nagy örömmel
tudatosítottuk, hogy sokan közülük
lelkiismeretesen végezték szolgálatukat
az Úr oltáránál és igyekeztek a
mindennapi életben is tanúságot tenni
Krisztusról. A feltételekben nem csupán
a ministráláson volt a hangsúly,
igyekezni kellett jól tanulni és
szolgálatot vállalni beosztáson kívül is.

A szentmisén közreműködött a
Csábi Szeder Fábián Dalegylet, valamint
egy Lengyelországból érkezett folklór
csoport, akik az ünnepélyes áldás után
rövid koncerttel örvendeztették meg a
híveket.

A szentmise után a
jelenlevő V4 képviselők megkoszorúzták
községünk jeles szülöttjének - Szeder
Fábiánnak - emléktábláját. Kiemelkedő
évforduló az idei év számunkra, hiszen
idén emlékezünk meg a jeles tudósszerzetes halálának 150. évfordulójáról.

A végeredmény július 5.-én volt
kihirdetve a helyi plébánián. Az első
helyezést Srník Richárd nyerte meg, a
második helyen Licsko Mátyás a
harmadikon pedig Balga Krisztián
végzett. Értékes jutalmakat vehettek át
és egyben minden ministráns részesült
apróbb ajándékokban.
A fiúknak gratulálunk és bízunk
benne, hogy a verseny lezajlása után is
hűségesen szolgálnak majd mint
példamutató ministránsok.

Balga Zoltán

Balga Jácinta
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ÉRSEKVADKERTEN
TÁBOROZTUNK!
Immár harmadik alaklommal
vettek részt a Csábi egyházközség
ministránsai és felolvasói a számukra
megszervezett
ifjúsági
táborban
Érsekvadkerten július 19 -24- ig. Az
együtt töltött hét minden napján
gazdag programok várták a gyerekeket,
lehetőség
nyílt
szórakozásra,
vetélkedőkre, sportra, valamint csapat
és közösségépítő tevékenységre, de a
lelki programokból sem volt hiány.

Mindenegyes napot reggeli
tornával kezdtünk, majd a reggeli után
csoportonként folytak az elmélkedések
és beszélgetések a „tízparancsolatról”,
amiket a nap folyamán igyekeztünk
megtartani. Az elmélkedés mindig egy
szentírási
idézett
felolvasásával
kezdődött, ennek elemzésével és
megértésével, végül egy-két tanulságos
történet is elhangzott az adott
parancsolattal
kapcsolatosan.
A
gyerekek
bekapcsolódva
a
beszélgetésekbe igyekeztek szívükbe
zárni a hallottakat. A napok hátralévő
idejét más-más tevékenykedéssel
töltöttük ki: „kidobósdi”, asztali tenisz,
tollaslabda, számkeresés, kincskeresés,
kézi munka… Legnagyobb sikere
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azonban a jól ismert „tábori
bolhapiacnak” volt, itt a táborozóknak
különböző ügyességi feladatokat kellett
végrehajtaniuk, melyekért tábori eurót
kaptak, amit el is költhették a
támogatók által felajánlott ajándékok
megvásárlására.
A
jó
időnek
köszönhetően Csesztvére túráztunk,
ahol megtekintettük a Madách Imre
múzeumot, nagyot fürdőztünk a
Balassagyarmati strandon és még
lovaglást is sikerült bezsúfolni a napi
programba. Minden délután a vacsora
előtt szentmisén vettünk részt, melyet
más-más csoport készített elő. A
vacsora után következett egy kis
szabad időtöltés, majd ezt követte az
egyes csoportok műsora, a tábori posta
felolvasása,
különféle
táncok
begyakorlása és a tábori mozi, ahol
tanulságos történeteket néztünk.
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MÁRIA, SZERETLEK

Nehéz
szívvel
váltunk
el
az
Érsekvadkerti
tábortól
és
környezetétől, mely oly sok élménnyel
és tapasztalattal bővítette ki a nyári
szünidőt, remélve, hogy az átélteket és
tanultakat
családtagjainkkal
és
barátainkkal együtt fogjuk értékesíteni.

Ez
alkalommal
szeretnénk
köszönetet mondani Novák József
lelkiatyánknak és Balga Jácinta
hitoktatónak
a
fáradtságos
munkájukért, hogy időt és erőt találva
megszervezték ezt a tábort a csábi
ifjúság részére. Egyúttal köszönet és
hála
minden
adakozónak
a
támogatásukért.

Fónod Zsuzsanna
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Naponta többször súgom ezt az
édes szót:
Mária, szeretlek.
A tavasz költözik szívembe, mikor
kimondom szent neved.
Mosolyod fénylő arany
napsugárként száll közénk,
mely sugárból merít a világ fényt,
életet s reményt.
Mikor leszáll az alkony, határtalan
szereteted,
mint tenger vizének tükre,
beragyogja az eget,
az est folyamán e ragyogó
fényből csillogó gyöngyszemek
fakadnak,
csillagfényük simogató szeretettel
őrzi álmainkat, járja át szivünket.
Égi Anyám, kérlek vezesd
gyermekedet, s én családommal
és
szerető híveiddel követlek e
csodás úton, mely Hozzád vezet.
Szívembe nagy aranybetűkkel van
bevésve szent neved:
Mennynek Királynéja – Mária –
szeretlek!
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HAJNALOK VÖLGYE 2009
A szlovákiai magyar kultúrának
két fontos középpontja van: Csallóköz
valamint Kassa. Csáb félúton fekszik e
két végpont között, de kulturális élete
messzi tovanyúlik és hidat képes verni
kelet és nyugat között, példát mutatva
ezzel
Közép-Szlovákia
magyarságának.

A tavalyi évben, nyugodtan
mondhatjuk, nemzetközi szinten nagy
visszhangot váltott ki a Csábi Szeder
Fábián Dalegylet által szervezett
Hajnalok
Völgye
kortárs
kórusfesztivál. A rendezvény a kortárs
zeneművészetet, valamint a kortárs
zeneszerzők népszerűsítését tűzte ki
céljául, motiválva ezzel a zeneszerzőket
új darabok írására.
Ez a fesztivál nem kórusverseny,
hanem az amatőr együttesek által
előadott kortárs zene ünnepe, mely
Közép-Szlovákia magyarlakta részének
legfontosabb
kortársművészeti
rendezvényének adna otthont évről
évre.

Ez év november 7-én –
szombaton, 16:00 órai kezdettel ismét
sor kerül a fesztivál megrendezésére a
helyi római katolikus templomban. Az
előkészületei
már
elkezdődtek.
A sikeres pályázatunk mellett nagy
segítség
a kórustagok
lelkes
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hozzáállása, valamint a nagyérdemű
hallgatóság lelkes biztatása. Bízom
benne,
ismét
olyan
sikeres
rendezvényre kerül majd sor, mint első
alkalommal!
Mint tudjuk, a Hajnalok Völgye
kortárs kórusfesztivál elindítói mi
vagyunk, kórustagok, mindezek mellett
a Csábi Szeder Fábián Dalegylet évek
óta Szlovákia legjobb amatőr kórusai
közé írta be magát. Külföldön pedig
szintén elismert kórussá váltunk.

Hihetetlen, de mégis igaz, hogy
kórusunk jövő év márciusában
megalakulásának 10. évfordulóját fogja
ünnepelni. Nem véletlenül említem
meg ezt a közelgő eseményt. Mint a
kórus elnöke, sokat gondolkodtam
azon, hogyan is ünnepelhetnénk meg
méltóképpen ezt a kerek évfordulót.
Végül megszületett a nagy ötlet,
természetesen a kórustagok teljes
értékű hozzáállásával. A már évek óta
rendszeressé vált ünnepi hangulat,
ünnepi torta, az összetartás érzése,
emlékezés, semmiképp nem maradhat
el, talán ez alkalommal egy kicsit
ünnepibb és tágabb környezetben,
mint azt már eddig megszokhattuk.
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Legnagyobb reményeim szerint
a Csábi Szeder Fábián Dalegylet
márciusi jubileumára elkészül egy
rólunk, vagyis a kórustagokról szóló
könyv, mellyel meglepjük majd Önöket.
Úgy gondolom, ez a kórustagok által
közösen megformált és megírt könyv
lesz a legszebb ajándék a tíz éves
évfordulónkra,
mellyel
megajándékozhatjuk
egymást,
a
körülöttünk élő embereket a jövő
nemzedékét. Legyünk büszkék arra a

tíz évre, melyet olykor harcokkal, de
aztán
felejthetetlen
élményekkel
éltünk meg, ápolunk és őrizünk a mai
napig. Nem kis feladat megtartani ilyen
kis faluban identitásunkat, nem feledni
múltunkat, és biztosítani unokáink
jövőjét. Úgy érzem nagy feladatot
kaptunk, mint énekkar. Jó érzéssel tölt
el, hogy ebben a mai rohanó világban a
zene szeretete összetart bennünket,
megtanít megbecsülni és tovább vinni
azt, ami értékes. Ezúttal is szeretnék
magam és társaim nevében köszönetet
mondani mindenkinek, aki bármilyen
módon segíti munkánkat. Bízom
benne, egyetértenek velem abban,
hogy a Csábi Szeder Fábián Dalegylet
évről évre megújuló sikerei öregbítik
községünk, régiónk hírnevét.
Tóth Ivett
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SZÓKIMONDÓ IMA A JÓ
PAPOKÉRT
Urunk, adj jó papokat nekünk,
vagyis ne olyanokat, amilyeneket
megérdemlünk.
Akik hivatásuk fönségét átérzik,
és azt nem saját fényüknek tekintik.
Akik neked szolgálni szeretnének,
és nem helyetted uralkodni akarnak.
Akik a te igazságodat hirdetik,
és nem a saját igazságaikat terjesztik.
Akik a te akaratodat kutatják,
és nem a sajátjukat erőltetik ránk.
Akik nem szégyellnek rólad mindenütt
beszélni,
de tudnak magukról tapintatosan
hallgatni.
Akik nem akkor nyugtalanok, ha
miattad őket éri bántás,
hanem amikor miattuk Téged ér
ócsárlás.
Akik hiszik mindazt, amit tanítottál,
és azt nem csak velünk elhitetni
akarják.
Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az
anyagiakat,
hanem velünk együtt járják a
göröngyös utat.
Végül: Urunk, engedd megérteni, hogy
ők is csak emberek, mint mi,
hogy ők is megértsék: mi őbennük
keressük jóságos arcod fényét.
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EMLÉKEZÉS PAPSÁGOM 35 ÉVÉRE
A közel múltban kaptam
felkérést a ,,Csábító,, egyházközségi
folyóirat szerkesztőjétől, Balga Zoltán
kispaptól, hogy a Papság Évének
alkalmából, mint a legidősebb csábi
születésű
pap,
mondjam
el
falubelijeimnek
papi hivatásom
eredetét, alakulását, idáig tartó útját.
Először tehát lássuk a kezdetet,
a gyökereket: Azt szoktuk mondani,
hogy a papi hivatások az égben
születnek, ez azt jeleni, hogy Isten az,
aki jelzi, hogy kit hív meg szolgálatára,
azonban erre a hívó szóra figyelni kell.
Mennyire áldásos, ha egy jó szülő, egy
imádságos
nagynéni,
vagy
egy
áldozatos testvér veszi észre és
egyengeti e Jézus által kimondott hívó
szó útját és segít megőrizni ezt az Isten
gyújtotta tüzet a meghívott szívében.
Nekem, hála Istennek mind együtt
volt: szüleim, kiváltképp Édesanyám
Istent szerető lelke, apáca nagynéném
– azóta elhunyt –
Erzília nővér
rengeteg imája és nem utolsó sorban
az ugyancsak azóta az örökkévalóságba
költözött aranyos testvérem, Ilonka
kitartó, áldozatos felajánlása mindmind hozzájárultak ahhoz, hogy Isten
kegyelméből
pap
lehettem
és
maradhattam. És ebben
biztosan
közrejátszott még pap nagybátyám,
Pali bácsi – aki szintén már nincs
közöttünk – életpéldája, továbbá azon
lelkiatyák közvetlensége, papi életük
egyszerűsége és szépsége, amit látva
megszerettem a papi hivatást és
elhatároztam, hogy én is pap leszek.
Most a folytatásról essék pár
szó: Hogy Isten meghívott és papjává
választott, az is gyermekkoromban
történhetett. Édesanyám erről így
beszélt egyszer. Nem egész egy éves
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voltam, Jó pásztor vasárnapja volt,
ekkor nálunk Csábon a lukanényei
plébános, néhai Lénár Lajos lelkiatya
misézett, édesanyám, mint karon ülő
kisgyermeket engem is elvitt
a
templomba és hátul a két ajtó között
állt. A lelkiatya a papi hivatásról
prédikált, amikor feltette a szónoki
kérdést: vajon nem lehetne-e további
papi
hivatás
Csáb
községből,
(megjegyzendő, hogy nagybátyámat
Balgha Pált 1948-ban szentelték pappá)
akár az a kisfiú, akit édesanyja tart
karjaiban, ott hátul…? Mindenki hátra
tekintett, kiről mondja ezt a lelkiatya,
anyukám meg elpirult, természetesen
erről otthon is beszéltek, amit meg az
elsőáldozáshoz készülődő nővérem,
Ilonka is hallhatott és kis szívében
elhatározta, hogy minden szent
áldozását arra ajánlja fel, hogy belőlem
pap legyen. (Ezt a felajánlását csak a
primiciómkor árulta el, hosszas
unszolás után, 1974 június 16-án,
amikor első szentmisémre indultam a
templomba…)
Tudom,
hogy
Édesanyám sem felejtette el ezt az ,,égi
hangot,, és rengeteget imádkozott
értem apáca nagynénémmel, Erzilia
nővérrel együtt…, és még sokan mások
falunkból, nagy rokonságunkból…, akik
mindig
erről
biztosítottak,
ha
találkoztunk egymással…! Ezeket csak
azért taglalom ilyen hosszadalmasan,
mert valószínű, hogy az én esetemben
közrejátszó
körülmények
minden
esetben szükségesek, vagyis ha lesznek
istenszerető édesanyáink, imádságos
rokonok, lelkiekben is segítő testvérek,
no meg vonzó papi életet élő
lelkiatyáink, akkor lesznek papi
hivatásaink is, ui. azt tartom, hogy Isten
elegendő „hivatás-tüzet” gyújt a
szívekben, csak ezeket észre kell venni
és meg kell őrizni!
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Felszentelésem után egy félévig
nem kaptam kinevezést, működési
helyet, mert a régi rendszer szemében
lázadó voltam, ti. első szentmisémet a
kimondott
tiltás
ellenére
is
ünnepélyesen mutattam be, otthonról
való díszes vonulással, továbbá akkori
lelkiatyánk, Rablánszky Szilveszter
hajlíthatatlan magatartása az állami
hatóságokkal szemben
imponálóan
hatott rám és azt eredményezte
bennem, hogy én is az ő nyomdokain
járjak, és hasonló rebellissé váljak a
rendszerrel szemben…, ennek pedig az
lett a következménye,
hogy egy
darabig nem helyeztek sehová. Nem
örültem ennek, hisz teli voltam tenni
akarással, fiatalos lendülettel indultam
volna az Úr Szőlőjébe és… nem
mehettem. Tudom, hogy ugyanígy fájt
ez szüleimnek is, mert mindig azt
hallották, hogy kevés a magyar papi
hivatás és most meg, amikor itt van egy
fiatal pap, nincs számára hely… Egy fél
év múlva végül is a Csallóközbe, Gútára
kaptam kápláni kinevezést. Nehezen
szoktam meg annak a vidéknek
istentelenségét, hitetlen életvitelét. És
nem is örültem, hogy ilyen helyen kell
szolgálnom, de sajnálni kezdtem őket
látván céltalan életüket. És amikor
aztán a szomszédos Keszegfalvára
kerültem másfél év után plébánosnak,
már oda ilyen, a népünket és embertsajnáló és szerető szívvel mentem.
Tizennégy évig voltam 11 község papja.
Nem sorolom fel most azok neveit,
még nem felejtettem el őket, de
fölösleges. A hitélet állapotát a
templomaim – négy volt összesen – és
a plébániahivatal épületének állaga is
tükrözte:
lerobbanva,
romos
állapotban ez is, az is... Papi
teendőimhez tehát hozzá társult a sok
javításra, felújításra váró épület. A
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nehezen összegyűjtött pénz mellé még
nehezebb volt az építési engedélyt
megszerezni, mert tudták jól a rendszer
urai, hogy dohos levegőjű és penészes,
vizes falú templomba senki se
vonzódik,
ezért
is
tiltottak
mindennemű építkezést vagy felújítást.
De Isten mindenütt és mindig
megsegített: hol egy valaha volt
ministráns, jelenleg cégigazgatóra
leltem, aki becsületbeli kötelességének
tartotta, hogy segítsen az Egyházon,
hol pedig ha máskor nem is, de a
templom felújításakor eljöttek segíteni
hitükben közömbös híveim is. Állandó
megfigyelés alatt voltam, mert amint
már följebb jeleztem, feketelistán
voltam és káderem mindenüvé kísért.
Tudom, hogy egy hitetlen öregember –
partizánnak
vallotta
magát
-,
rendszeresen tájékoztatta az állami
szerveket a plébánia előtt megálló
autókról,
látogatóimról
ezért
időközönként beidéztek kihallgatásra
Komáromba. Minden tiltás ellenére is
foglalkoztam
a
fiatalokkal,
a
ministránsokkal
futballoztam
és
kerékpár túrákat szerveztem, ifjúsági
misék minden két hétben voltak,
bevezettem
a
csütörtöki
szentségimádásokat és a szentmisék
előtt egy tized rózsafüzért imádkoztunk
az aktuális szándékokra. És amiért a
közeli
Komáromból
több
középiskolásnak lelki vezetője is
voltam, azzal vádoltak, hogy tiltott
papképzést, ill. „zugapácaképzést”
folytatok és még inkább oda figyeltek.
De így is részt vettünk a fiatalokkal pl.
egész éjszakás szentségimádásokban,
Komáromban, ill. Érsekújvárban. Azt
mondogatták a kihallgatóim: mi
mindent tudunk magáról, én meg
magamban: ha így lenne, akkor én már
börtönben ülnék…! A rendszerváltás
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után,
1990-ben,
Nagycéténybe
kerültem plébánosnak Filo Vladimír
után, az ő kérésére, akit nagyszombati
segédpüspökké neveztek ki. Itt csupán
3 falum volt, de rengeteg teendővel.
Hatalmas lendületet vett ugyanis az
addig elnyomatásban levő hitélet,
mindent, amit eddig tiltottak, szabad
volt cselekedni: bárki élhette hitéletét,
a tanítók sírva-örülve jöttek a
templomba, minden gyerek hittanos
lehetett, mindenki szentségekhez
járulhatott,
zarándokutak
és
lelkigyakorlatok szerveződtek, vallási
csoportosulások alakultak, egyszóval az
Egyház végre újra szabadon fejthette ki
szolgálatát. Mindez hihetetlen volt,
bevallom eleinte féltünk, hogy vajon
nem csak egy kis ideig tart ez a
szabadság és a régi rendszer még
nagyobb gyűlölettel és erővel fogja az
Egyházat támadni, de hála Istennek az
óta is szabadon végezhetjük mi, papok
szolgálatunkat, és tehetnek eleget a
hívek
vallási
kötelességeiknek.
Gyümölcsöző 11 évet töltöttem a
Zobor-alján, Nagycétényben. Már
szinte elszoktam a hívek tömegétől,
most meg vasárnaponként 1200-1400
hívő
a
szentmisén,
közös
gyóntatásainkon ugyanennyi volt a
gyónók-áldozók
száma.
Elsőpéntekenként
30-40
beteget
látogattam meg…, minden gyerek
hittanra járt, az iskolában a tanítók
előzékenysége,
figyelmessége,
kollégájuknak, egyben lelkiatyjuknak is
tartottak, hiszen hozzám jártak
gyónni…, iskolai templomi közös
rendezvények,, megalakult a Mária
Kongregáció, mindjárt 34 taggal és
minden
évben
tagfelvétel,
ill.
fogadalomújítás. Hivatások születnek: 9
lány lép szerzetbe, 4 fiú a papi hivatást
választja…, zarándokutak Fatimába,
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Lourdes-ba,
Medjugorjébe,
Czenchostowába… Sokáig sorolhatnám
mindazt, ami ott és akkor történt. És
még nem beszéltem a környék
falvaiban tett szolgálatomról, ahová pl.
fiataljainkból
alakult
színjátszó
csoporttal vittük, terjesztettük a
szépet,
a
magyarságtudatot.
Magyarságomért pl. Nyitrán nem
szerettek…

2001 nyarán pedig jelenlegi
plébániámra, Ipolybalogra helyeztek.
Nehezen jöttem el Nagycétényből,
bevallom, de az, hogy szülőföldemre,
Palócországba
jöhetek,
segített
elfogadni kinevezésemet. Ipolybalogon
sokáig működött elődöm, Montskó
Tibor lelkiatya. Szentéletű pap volt,
ezért egy kis adag félelemmel, de
egyúttal
örömmel jöttem ide: ui.
féltem, hogy miként állok hely utána,
de éppen ezért örültem, hogy mivel
alapos papi munkát végzett, ezért
könnyű lesz működnöm utána. Eleinte
négy községem volt (Ipolybalog,
Szécsénke, Kelenye és Ipolynagyfalu),
de a nagyszombati egyházmegye
feldarabolása
után
és
a
besztercebányai
egyházmegye
újjászervezése után Ipolynagyfalut
elcsatoltak, így most 3 községnek
vagyok
lelkiatyja.
Ipolybalogon
köztudottan olyan ősrégi, Árpád-kori
templom van, melynek tornyán a
Magyar Szentkorona mása található.
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Idekerülésem után feltártuk azt a fali
üreget, mely mindeddig befalazott volt,
és abba az üregbe elhelyeztük a
Szentkorona Hiteles Másolatát és az
óta minden évben megünnepeljük az
ittlétét. Jelentősége és küldetése ezen
ünnepnek
a
lassan
sorvadó
magyarságtudat
megőrzése
és
megerősítése, ezáltal az asszimiláció
megállítása.
Nem
feledhetjük
múltunkat, mert akkor jövőnk sem
lesz…

Palócország, a mi szülőföldünk,
hagyományos vallásosságáról ismert,
de mint mindenhová, ide is beszivárog
sok, eddig idegen és ismeretlen eszme,
mint a szabadelvűség, a vallásos
közönyösség vagy az anyagiasság.
Ezért a mi teendőnk ezen istentelen és
erkölcstelen magatartási formákra a
figyelmet felhívni, értéktelenségüket és
veszélyeiket megmutatni, azokat a
nevén nevezni és… imádkozni, hogy a
gonosz
erejét
megtörjük,
az
eltévedetteket
visszahozzuk,
a
hűségeseket pedig megőrizzük. És ez
nem csupán a papok dolga, feladata,
mindegyikünké:
ha
szeretjük
felebarátjainkat
és
hiszünk
az
örökkévalóságban, akkor nem lehet
közömbös az ő sorsuk. És akkor legyen
ez a végszó: mind a papoknak, mind a
híveknek ez kell hogy legyen célunk:
Istenhez jutni és Istenhez juttatni
másokat is.

György Ferenc
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EGÉSZSÉG ISTEN PATIKÁJÁBÓL
Manapság az emberiség nagy
része
messze
eltávolodott
a
természetes
életmódtól.
Sokan
alábecsülik testi egészségüket, vagy
inkább a gyógyszerek hatásában
bíznak.
Vissza
kellene
térnünk
gyógynövényeinkhez, melyekkel a
Teremtő az ő végtelen jóságában az
idők kezdete óta megajándékoz
bennünket. Minden betegségre van
gyógynövény, mint például az Orvosiés a Kerti Zsálya.
Mindkét fajtánál májusban és
júniusban gyűjtjük a leveleket, még a
virágzás előtt. Mivel a zsálya száraz,
napos időben illóolajokat termel,
célszerű napos időben, leginkább
déltájban szedni. Levelét frissen, vagy
szárítottan használhatjuk. Árnyékos,
szellős helyen szárítjuk. Tároláshoz
használhatunk lezárható üveg, fém,
porcelánedényt
vagy
egyszerű
papírzacskókat, de arra nagyon
ügyeljünk, hogy száraz és sötét helyen
legyen.
Már
elődeink
idejében
megbecsült gyógynövénynek számított
a zsálya. Már a neve is mutatja azt a
nagyrabecsülést, amelyet az emberiség
ősidők óta tanúsít e gyógynövény iránt.
„Salvia“ a latin salvare (meggyógyulni,
felépülni) szóból ered.
Hogy mennyire tisztelték a
régebbi korokban a Zsályát, annak
nyomát megtalálhatjuk egy régi, szép
füvészkönyvben: „Amikor Szűsz Mária
a gyermek Jézussal menekült Heródes
elől, arra kérte a mezők összes virágait,
hogy segítsenek neki. Ám egyikük sem
adott nekik oltalmat. Akkor oda hajolt
a zsályához és annál menedékre talált.
Sűrű, védelmet nyújtó levelei alatt
elrejtőzött
gyermekével
Heródes
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poroszlói elől. Azok elvonultak
mellettük, de nem látták meg őket.
Miután túl voltak a veszélyen, az
Istenanya szeretettel így szólt a
zsályához: „Mostantól kezdve az
örökkévalóságig te leszel az emberek
kedvenc virága. Képessé teszlek, hogy
bármilyen betegségből kigyógyíthasd
az embereket, mentsd meg őket a
haláltól,
ahogyan
engem
is
megmentettél“. Ha valaki éveken
keresztül át gyűjti a tapasztalatokat a
gyógynövényekről, és súlyos esetekben
gyakran
fordul
Szűz
Máriához
oltalomért és segítségéért, akkor a
legtisztább hittel és legmélyebb
bizalommal
érzi,
hogy
kezeit
oltalmazóan
kiterjeszti
gyógynövényeink fölé.
A zsálya tea belső fogyasztása
nagyon jól erősíti az egész testet és
több betegségnél alkalmazhat:
- megóv a szélütéstől és kedvezően hat
bénulások esetén
- kigyógyít abból a betegségből, amely
az éjszakai izzadást okozza
- elősegíti a gyomor működését és
emésztéshez
- gyulladás csökkentő és nyugtató
hatású
- tisztítja a vért, nyálkátlanítja a
légzőszerveket, enyhíti a légutak
gyulladását
- nyálkátlanítja a gyomrot, étvágy
gerjesztő, megszünteti a bélzavarokat
és a hasmenést
Külsőleg
a
zsályafőzetet
öblögetésként használjuk:
- mandulagyulladásra, torok és szájüreg
gyulladásra, torokbántalmakra
- vérző és laza fogak, fogínysorvadás és
fekély esetén
- friss leveleinek rágása fogfehéredést
eredményez

Igen fontos lenne ülőfürdőt
venni az ideggyenge embereknek és az
alhasi megbetegedésben szenvedő
nőknek a menstruáció alatt.
Legutolsó sorban a zsálya
használata nem csak a betegségek
gyógyulására alkalmas, nagyon jól föl
lehet használni, mint fűszert a
konyhaművészetben zsírosabb sült
ételek elkészítéséhez. Sajtok, szószok
és vad pecsenye elkészítésénél nagyon

megbecsült, egészséges fűszer.
A zsálya tea fogyasztása nem
ajánlott ideggyenge embereknek és
szoptató anyáknak. Szigorúan be kell
tartani a megadott mennyiséget! Nem
szabad hosszú távon és nagy
adagokban fogyasztani.
Felhasználási módok:
Teakészítés: 1 teáskanál zsálya 2dl
forralt vízhez, 10-15 percig áztatjuk
lefedett
csészében,
amit
1-2
alkalommal fogyasztunk naponta.
Öblögetéshez 1 evőkanál zsálya 2dl
forralt vízhez .
Ülőfürdő:
kétmaréknyi
levelet
éjszakára hideg vízben áztatunk.
Másnap felforraljuk, és a felmelegített
kivonatot a fürdővízhez öntjük.
„ A gyógyszereket a földből adja az Úr
és az okos ember nem veti meg őket.“
Összeállította: Hegedűs Ildikó
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SZENTKÚTI ZARÁNDOKLAT
Augusztus 15-én az Egyház a
Boldogságos
Szűz
Mária
mennybemenetelét ünnepli, amit a
magyar népnyelv egyszerűen csak
Nagyboldogasszonynak nevez. Azt a
hitigazságot, dogmát ünnepli, amely
szerint a Boldogságos Szűz Mária
testestől-lelkestől
felvétetett
a
mennyei dicsőségbe, s a Mindenható
Isten a mindenség királynéjává tette.

Mivel az Úr ilyen csodálatos
ünnepet
adott
a számunkra,
egyházközségünk igyekezett kellő
módon viszonozni a mi Urunk jóságát
irántunk.
Kihasználva
a
kínált
lehetőségeket, fáradságot nem ismerve
elzarándokoltunk az immár már
hagyománnyá
vált
szentkúti
zarándokhelyre,
hogy
a
mi
jelenlétünkkel is tiszteletünket rójuk le
a Szűzanya előtt és megköszönjük az
Úrnak, hogy Máriát égi édesanyánként
tisztelhetjük. A szívélyes fogadtatás
után, amiben részünk lehetett,
örömteli szívvel köszöntöttük a
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Szűzanyát az ottani kegytemplomban
majd
végigkísértük
Krisztusunkat
szenvedésének
útján.
Ottartózkodásunk ideje alatt lehetőség
adódott a lélekben való megtisztulásra
is, amelyet a bűnbánat szentsége
biztosított számunkra, és ezáltal is
méginkább
felkészülhettünk
a
szentmise megünneplésére, amelynek
szónoka és főcelebránsa - a ferences
rend alapításának 800. évfordulója
alkalmából - P. Magyar Gergely
tartományfőnök volt. A Megváltónkkal
való találkozás a nap csúcspontjaként
emelkedett minden esemény fölé és
ebből a lelki táplálékból és élményből
merítve
indulhattunk
vissza
otthonainkba, szeretteink társaságába
tapasztalva a Szűzanya oltalmát
utazásunk folyamán is.
De egy dolgot ne felejtsünk
megjegyezni
eme
ünneppel
kapcsolatban. Nem csak Mária teste
volt ilyen magasztos - amely hordozta
az örök Igét, s amely ezért testestőllelkestől fölvétetett a mennybe -, mert
a mi testünk sem alábbvalóbb. Mi is
egyfajta frigyládái vagyunk az Úr
jelenlétének. Azért, mert minden
ember
Isten
képére
és
hasonlatosságára
lett
teremtve.
Amikor a szentáldozásban magát az Úr
Krisztust vesszük magunkhoz, mi is az
örök Ige hordozóivá leszünk. Azért is
vagyunk az Úr frigyládái, mert minden
megkeresztelt, megbérmált ember a
Szentlélek temploma, ahogy Szent Pál
apostol mondja. Láthatjuk tehát, hogy
az egész szentháromságos Isten jelen
van testünkben: az Atya megteremti
testünket, a Fiú lakást vesz benne a
szentáldozásban, a Szentléleknek pedig
templomai vagyunk.
Pintér Miroslav
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AZ EGYKORI CSÁBI MÁRIA
KONGREGÁCIÓ
A Mária kongregáció egy
hitbuzgalmi egyesület volt, amely a
hívők közül elsősorban a fiatalok
erkölcsi és vallási alapokon nyugvó
nevelését, a hitélet erősítését tűzte ki
céljául. A XVI. század második felében
(1581) a jezsuita iskolákban alakultak
meg a Mária-kultuszt hirdető és ápoló
vallásos ifjúsági egyesületek, melyek
később a Mária kongregáció nevet
viselték. Kezdetben az ifjú férfiak
számára szervezett az egyház Mária
kongregációkat, majd a fiatalok
példáját hamarosan az idősebb férfiak
is követték és a kongregációs élet egyre
nagyobb erővel virágzott. A 18.
századtól kezdődően egyre gyakoribbá
váltak az egyesületben a női tagok.
Hivatalosan a Mária kongregáció a XVII.
század elejétől működött, szervezett
vallásos
beszélgetéseket,
lelkigyakorlatokat egészen 1948- ig,
amikor is a kommunista rezsim
beszüntette. A kongregációk tagjai a
közéletben, a társadalmi életben, de
nem egy esetbe a politikában és
gazdasági
téren
is
igyekeztek
együttműködni és egymást támogatni.
A kongregációk célja volt a
Szűzanya iránti tisztelet és szeretet
ápolása,
az
Ő nevében
való
buzgólkodás, elmélyítése a tagokban,
valamint ennek továbbadása, ahogyan
ezt az egyházi alapszabály bevezetője is
leszögezte: „A boldogságos szűz Mária
kiváló tisztelete, erényei követése a ker.
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kat. szellem ápolása és Isten
szolgálatában való buzgóság képezi a
társulat célját. (…) A társulat tagjai
kötelességükké teszik, mint ezt a
társulatba való felvételnél megígérik,
Szűz Máriát tisztelni, szeretni, erényeit
követni s tiszteletét tehetségük szerint
másoknál előmozdítani.”
A Csábi plébánia is büszkén
kijelentheti, hogy egyházközségünkben
hatékonyan működött a Csábi Mária
kongregáció egyesület. Levéltári adatok
szerint a XX. század elején egészen a II.
világháború kitöréséig a férfiak
körében népszerűbb volt ez a
hitbuzgalmi egyesület, mivel a nők
ebben az időben a „Rózsafüzér
Társulat” tagjai voltak. A helyi
kongregáció vezetője mindig egy
felszentelt pap volt (lásd a képen
Kassay Pál, helyi plébánost), akit
prézesnek is neveztek, ami elnököt
jelentet. Továbbá a kongregánisták
választottak egy vezetőt a férfi tagok
közül is, akit prefektusnak hívtak (a női
esetben prefekta). A két vezető
feladata volt a község hivatalos egyházi
ügyeit vezetni és nyilvántartani az
egyesület tagjait, akiket más néven
kongregánistáknak
neveztek.
Mindenegyes tag rendelkezett egy
felvételi bizonylattal, mely örök időkre
szólt.
A fénykép, amelyen a Csábi
Mária kongregáció férfi csoport tagjai
láthatók, az egykori Csábi iskola
udvarban készült (a mai Községháza
udvara) 1928. január 15- én.
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Férfi tagok:
- felső sor tagjai jobbról: Balga
László (Ádám), Balga József
(Kártos), Simák István, Balga Pál
(Alsók)
- Alsósor tagjai jobbról: Balga
Mihály (Ádám), Cellenk József
(Oszkár), Horvát József (helyi
tanár), Kassay Pál (Csáb
plébánosa),
Balga
György
(Ádám), Profit János

-

A két oldalt fekvő fiú jobbról:
Balga József (Ádám), Balga
István (Pityko)
A három fiatal férfi a zászlónál
jobbról: Balga József (Pityko),
Balga László (Koser), Balga János
(Ádám).

Felvételi bizonylat a Mária kongregációba
16
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R EJ TV É N Y
1. A gyónás kelléke
2. Karácsony előtti időszak
3. Király, aki elrendelte a zsoltárok éneklését
4. Tenger, amelyiken száraz lábbal kelt át Mózes és népe
5. Jézus feltámasztotta őt
6. Ilyen király volt Salamon
7. Katolikus újság
8. Hálaének
9. Pápa, naptárt neveztek el róla
10. Az ima vége
11. Arkangyal
12. Itt jelent meg Szűz Mária szent Bernadettnek
13. Szent...- az utazók védőszentje
14. Ábrahám felesége

A rejtvény vastagon szedett oszlopában egy ima részletét olvashatjuk, amelyet
egy névvel ellátott cédulán a vakáció végéig kell eljuttatni a sekrestyében e célra
készített urnába. A helyes megfejtést beküldık között értékes ajándékot sorsolunk ki.
Összeállították: Bojtos Mária és Erik
17
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Csécs Frederika rajza Szőz Mária szent nevének ünnepe alkalmából elsısorban
a legkisebbek számára készült. Mindazon óvodás, vagy kisiskolás, aki a rajzot
kiszínezi és eljuttatja azt a sekrestyében e célra elhelyezett urnába, értékes díjban
részesül.
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FIGYELEM!

MÁRIA SZÜLETÉSE
Bárhová is hajszol az idõnek
sodra,
Boldogan
sietek
születésnapodra.
Mondogatom sokszor csodálattal
telve:
Most fakadt virágba Isten zárt
kegyelme.
Lennénk a mindenség sötét
foltja,
Mária, ha nem születtél volna.
Minden oltár zord kõfészek
lenne,
Loboghatna lángjuk az egekre.
Járnánk oda, mint halotti torra,
Mária, ha nem születtél volna.

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.

Sem karácsony, sem húsvét nem
lenne,
Égbe zárva pünkösd tüzes nyelve.
Õszi légyként hullanánk a porba,
Mária, ha nem születtél volna.
Félig üres lenne a mennyország,
Hirdetve az ember szörnyû
sorsát.
Talán kék se lenne a menny
boltja,
Mária, ha nem születtél volna.
Mária, ha nem születtél volna!
Mondom
néha
titkon
megborzongva,
De ha föltekintek, föl a kéklõ
égre,
Tudom, ott vagy sorsunk
Menedéke.
Isten
Lánya,
drágább
mindeneknél,
Áldom Istent, áldom, hogy
születtél.

1952
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EGY ÉVES A MÁRIA LÉGIÓ CSÁBI
PRAESIDIUMA
Immár
egy
éve,
hogy
egyházközségünkben megalakult a
Mária Légió helyi csoportja, az
Örömünk Oka Praesidium. Az elmúlt
egy év során mind az aktív tagok, mind
a
segédimádkozók
jelentősen
hozzájárultak
egyházközségünk
életének színesebbé tételéhez. A
különböző programok szervezésében, a
Csábító szerkesztésében, a plébánia
hétköznapi dolgainak intézésében is
nagy mértékben kivették a részüket.
Valamint
imáikkal
erősítették
közösségünket, mindig az aktuális és
legégetőbb problémák megoldásáért
imádkozva.

Az elmúlt egy év kegyelmeiért,
ajándékaiért 2009. Szeptember 4-én
adtak hálát az esti Szentmisében,
melyet az Örömünk Oka praesidium
összes tagjáért mutatott be Novák
József lelkiatya. A szentmisén nagy
számban vettek részt mind az aktív
tagok, mind a segédimádkozók, akik
közösen vették magukhoz az Egység
Kenyerét, mindegy kifejezve, hogy ilyen
egységesen szeretnének Szűz Mária
hűséges harcosai lenni – az ima erejével
küzdve a gonosz ellen.
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A Szentmisét követően az aktív
tagok egy közös szeretetlakomára
invitálták a jelenlévő híveket, mely az
esős idő miatt a plébánián volt
megtartva. Az agapé alkalmat adott az
elmúlt egy év kiértékelésre, valamint
kölcsönös véleménycserére.
A
légiós
testvérek
aktív
tevékenységéért Balga Zoltán mondott
köszönetet – hangsúlyozva, hogy a légió
jelenléte áldás a plébániaközösség
számára.

Az elnöknő – Balga Jácinta –
köszöntőjében
mindenkit
arra
bátorított, hogy merjenek tagjai lenni
Szűz Mária hadseregének, hiszen
minden imára, minden segítő kézre
nagy szükség van. Bízunk benne, hogy a
közeljövőben egyre többen mernek
majd tagjai lenni Mária Légiójának.
Balga Zoltán

