A csábi plébániaközösség lapja – 1. szám • 2008. HÚSVÉT
„Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott!”
(Lk 24, 5-6)
A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás
megkérdıjelezhetetlen bizonyítéka, amely az elsı századtól fogva
alapul szolgál a Jézus Krisztusban való hithez. Ennek ellenére a kı
elhengerítése és a feltámadás rejtély marad az İt követık számára,
hiszen senki sem volt jelen ezeknél az eseményeknél azok közül, akik
naponta találkoztak Krisztussal és a húsvéti események hírnökeivé
váltak. Ezért a keresténység legnagyobb ünnepén egymásra talál a
rejtély és a valóság, mely minden nap megvalósul a szentmisén az
Eucharisztiában, melyben a mi Urunk valóságosan és mégis
misztikusan van jelen. S ebben rejlik Isten valódi szeretete, mert ebben
a pillanatban válunk mindannyian egyenlıvé – kezdve az apostoloktól
napjaink generációjáig. Ugyanis mindenegyes eucharistikus
ünnepségnél átélhetjük azt, amit az apostolok tapasztaltak húsvét
reggelén. Krisztus keresése és meglelése nem a holtak, hanem az elık
sorában történik.
Mindenkinek szívbıl kívánom, hogy húsvét misztériumának
ünneplésekor az Eucharisztiában találjunk rá az élı Krisztusra, aki
egyházközségünket szeretetével és békéjével akarja megajándékozni.
Élı hittel keljünk fel a köztünk élı Krisztus keresésére!

József atya
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KEDVES OLVASÓ!
Kezében tartja plébániaközösségünk lapjának elsı számát. Nem
egy profi sajtótermékrıl van szó, sıt, talán még az
alapkövetelményeknek sem felünk meg - de nem is ez az elsıdleges
célunk.... Hiszen alkalmi „szerkesztıségünk” nem rendelkezik egy
folyóirat megfelelı és színvonalas szerkesztéséhez szükséges
ismertekkel.
Ez az elsı szám azzal a céllal jelent meg,
hogy próbára tegyük képességeinket, valamint ily
módon is kielégítsük a hívek (feltételezett) igényeit.
Reméljük, hogy munkánk nem volt hiábavaló és
lapunk majd teljesíti küldetését. Tervünk, hogy
idıvel, s az Önök segítségével sikerül
kifejlesztenünk egy olyan plébániai folyóiratot,
amelyben majd mindenki kedvét leli – kicsi és nagy
egyaránt. Ezért mindenkit arra szeretnénk buzdítani,
hogy legyenek segítségünkre új ötleteikkel,
hozzászólásaikkal valamint cikkeikkel egyaránt,
melyeket
átadhatnak
személyesen
a
plébániahivtalban,
vagy
elküldhetik
a
cebovce@fara.sk e-mail címre.
S hogy miért neveztük el lapunkat ilyen fura és
„értelmetlen” módon? Célunk volt, hogy igazán
rendhagyó nevet adjunk neki, mellızve minden
szokványos, unalmas és elcsépelt tippet. Hosszas
töprengés után a „CSÁBÍTÓ“ név mellett
döntöttünk, mely utalni szeretne lapunk valódi
küldetésére, mely szerint a vallási élet igazi átélésére
szeretnénk csábítani minden Krisztusban hívı csábi
lakost...
Valamennyi kedves olvasónak szívbıl kívánom, hogy ez a lap
szolgáljon lelkünk táplálékaként és legyen mindig örömünkre és
kedvünkre!

Balga Zoltán
Fıszerkesztı

A HANGSZEREK KIRÁLYNİJE…
Hegedő, fuvola, gordonka, nagybıgı, csembaló,...Volt mikor a
hangszereknek nem volt helyük a templomban, de az 1600- as évektıl
az orgona, - a „Hangszerek Királynıje”, mely az egész zenekart
helyettesíti, - bebocsájtást nyert és azóta is elválaszthatatlan része a
templomoknak,
székesegyházaknak,
dómoknak.
Községünkben
évtizedek
óta
harmónium kíséri a
hívek
énekét,
melynek már nem egy
kántor
koptatta
billentyőit. Az idı
foga nem kímélte, s
ma már nem állja meg
a helyét sem. Ezért
döntött
úgy
az
egyháztanács, hogy
új, templomunkhoz
megfelelı hangszerre
lenne szükség.
Az elektromos orgona egy igazi sípos orgona hatását adja át, az
emberi fül számára megkülönböztethetetlen módon. Több mint 30
regisztert (hangszín), két manuált (billentyősor), lábpedálokat (mely a
legmélyebb hangokat szólaltatja meg) tartalmaz. Elınye a
síposorgonával szemben, hogy nem hangolódik, karbantartást nem
igényel, és a karzaton sem lesz szükség átalakításra. Összetartja a nép
közös énekét, a pedálokon játszandó mély basszus szólam pedig
megalapozza mindezt, amit nem tud helyettesíteni sem szintetizátor,
sem harmónium. Az igazi hangzás így érhetı el.
Ha belépünk a templomba elfog minket egyfajta nyugalom és
béke. Egy sértetlen és tiszta világra lelünk magas és védelmet sugalló

falai közt. Könyörgéseinket, kéréseinket és köszönetünket próbáljuk
elmondani az Úr oltára elıtt. Elmondhatjuk gondolatainkkal, a
szentmise keretén belül fohászokkal és csodálatos egyházi énekekkel.
Így lesz teljes a szentmise, ahol az orgona egységessé teszi a dallamot,
a dallam még szebbé teszi az imádságot és tudjuk, hogy aki énekel az
kétszeresen imádkozik.
Híveink számára még felemelıbb érzéseket nyújtana így a
liturgia, ami megnyugvást ad a léleknek a mai rohanó világban.
Ehhez kérünk mindenkit, hogy segítsék megvalósítani ezt az
álmot és elérni ezen célokat.

Híves Veronika

LÁTOGASSA MEG PLÉBÁNIÁNK
HONLAPJÁT...

2007. novemberétıl plébániánk saját weboldallal rendelkezik,
mely mindig friss információkkal szolgál az oda látogatóknak:
aktualitások, fényképcsarnok, fórum és még sok más hasznos tudnivaló
várja hitközségünk életébıl az érdeklıdıket.
Legyen Ön is online és látogasson meg minket!

www.fara.sk/cebovce

TÉLI KIRÁNDULÁS A TAVASZI
SZÜNETBEN...
Az iskolaév legkellemesebb napjai bizonyára minden tanuló
számára a szünetek. Sajnos a hótakaró hiánya miatt a téli szünetben
nem volt sok lehetıség a téli sportok őzésére. Nagy meglepetésemre a

tavaszi szünet utolsó napja hozta meg a legszebb téli élményt.
2008. február 22-én Novák József lelkiatya és Balga Jácinta
hitoktató vezetésével a 32 csábi iskolás türelmetlenül várta az indulást
Dóval (Donovaly) havas sípályái felé. 8 óra elıtt megérkezett az
autóbusz. Miután mindenki elfoglalta a helyét, a közös ima után
kezdetét vette a közel 2 órás út. A hosszú út alatt többen játszottak,
beszélgettek vagy csak nézték a gyönyörő tájat. Mikor megérkeztünk
két csoportra osztódtunk. A többség szánkózni akart, de voltak
bátrabbak is, akik rá mertek állni a sílécre, sídeszkára is. Amikor
kitomboltuk magunkat, beszáltunk az autóbuszba és fél kettı körül
elindultunk hazafelé.

Útközben megálltunk Óhegyen (Staré Hory) a Szőz Mária Neve
tiszteletére szentelt római katolikus templomnál. Megnéztük a
Boldogasszony kegyszobrot és csodálkozva álltunk a sok köszönı tábla
elıtt, melyekkel a hívek hálájukat fejezték ki, hogy meggyógyultak.
Hazafelé - aki akart - Besztercebányán vásárolhatott még valami
apróságot.

Négy óra után szerencséssen megérkeztünk haza, Csábra.
Mindenki fogta szánkóját, síléceit, sídeszkáját, megköszöntük a
lelkiatyának és a hitoktatónak a felejhetetlen napot és hazatértünk
családjainkhoz.
Remélem, hogy a lelkiatyának lesz még ereje és kedve több
ilyen szép napot szervezni a fiatalok számára. Elıre is örülök.

Filip Niki
6. osztály

EGYHÁZMEGYÉT VÁLTVA...
2008. február 14-re, mint történelmi jelentıségő napra
emlékezünk. Ezen a napon ugyanis sor került egyházmegyéink
határainak a reorganizációjára. A Szentatya – XVI. Benedek pápa rendelete alapján, amely a Szlovákiai Püspöki Konferencia különleges
ülésén lett hivatalos keretek között is a nyilvánossággal megismertetve,
egyházközségünk a Besztercebányai Egyházmegye részévé lett,
melynek megyéspüspöke Mons. Baláž Rudolf, akire az Úr bennünket is
rábízott, hogy „egy nyáj legyünk és egy pásztor.” Szlovákiának
jelenleg 8 római katolikus egyházmegyéje van: Pozsony, Nagyszombat,
Zsolna, Nyitra, Besztercebánya, Rozsnyó, Kassa és Szepeshely
székhelyekkel.

A nagyszombati egyházmegyében jelentıs marad a magyar katolikusok
száma, s a nyitrai püspökséghez is tartoznak majd magyar plébániák az
érsekújvári,
párkányi
és
zselízi
esperességekbıl.
A Pozsonyi érsekségbe került a somorjai és szenci esperesi kerület,

míg a besztercebányai püspökséghez, ahol eddig nem voltak
magyar hívek, néhány magyar ajkú plébánia is fog tartozni.
Az egykor létezı Pozsony-Nagyszombati Fıegyházmegye már
csak emlék a számunkra, ahol ez a közösség alakult és formálódott.
Most egy új, lehetıségekkel teli jövı áll elıttünk, amelyet igyekeznünk
kell a lehetı legnagyobb odaadással, nyitottsággal és alázattal
kihasználni. Erre azonban csak az Úr segítségével lehetünk képesek.
Nem érdemes visszatekinteni arra ami volt, fontos, hogy a jelen
pillanatra fordítsuk figyelmünket, mivel ez az egyetlen lehetıség, hogy
az Úr akaratának éljünk és hívó szava után haladjunk. A jelen pillanat
az, ami adott és ami közvetlen
a rendelkezésünkre áll. Ez nyújt
az embernek lehetıséget, hogy
az Úrtól kapott szabad akaratát
a mindennapi
életben
is
érvényesíthesse és talentumait
gyarapíthassa. Ezért nagyon
fontos, hogy ne féljünk e
zőrzavaros világ közepette sem
az igazságosság útján járni,
identitásunkat
keresni
és
megırizni, valamint életünket
rábízni arra, akitıl minden
származik, a Mindenhatóra. Csak
így munkálkodhatunk egy jobb
és keresztény értékekre alapuló
Mons. Baláž Rudolf
jövı kialakításán, amely minden
besztercebányai megyéspüspök
ember kötelessége és küldetése.
Azonban nem szabad elfeledkeznünk arról az ajándékról sem,
hogy mindannyian az Úr gyermekei vagyunk, és a szeretet az, ami
összeköt bennünket. Ezért tehát igyekezzünk szeretettel és tisztelettel
lenni a másik iránt mindenféle megkülönböztetés nélkül, hiszen maga
Krisztus az, aki megbízott ezzel a feladattal mondván: „Szeressétek
egymást! Amint én szerettelek benneteket“(Jn 13, 34).

Pintér Miroslav

ELSİ TALÁLKOZÁSOM JÉZUSSAL...
Bizonyára minden elsıáldozásra készülıdı gyermeknek
felcsillan a szeme és örömteli vágy költözik a szívébe, amikor erre a
nagy napra gondol, elsıáldozásának napjára. De mivel ez nem csak
egyéni vagy családi ünnep, hanem hitközségünk számára is örömteli
pillanat, ezért ismerjük meg jövendıbeli elsıáldozóinkat, hogy
lélekben, imáinkkal segítsük ıket kellı képpen felkészülni erre a napra.
Kik is ık valójában és hogyan várják ezt a napot?

Tóth Zsolt – nagy örömmel várom ezt a napot,
sokat gondolok rá. Már nagyon várom azt is, hogy
majd ministrálhassak a többiekkel.

Srník Richárd – örülök, hogy Jézus majd
megbocsátja bőneimet. Nagyon jók azok a történetek,
amelyeket a hittanon veszünk, jó példák számomra.

Balga Adrián – elıször találkozom az Úr Jézussal
és ez nagy találkozás lesz. Szeretek segíteni
szüleimnek otthon, aminek ık nagyon örülnek.

Glézl Lúcia – örülök, hogy szentgyónáshoz
járulhatok, megbánhatom bőneimet és majd a mennybe
juthatok. Nagyon tetszett, amikor a tízparancsolatot
vettük. Jézus csodáit is megkedveltem, fıleg amikor
egy kislányt keltett életre, én is szeretnék másokon
segíteni, fıleg a betegeken.

Balga Viktória – imádkozom érte, hogy tiszta
legyen a lelkem. A kedvenc történetem az irgalmas
szamaritánusról szóló példabeszéd.

Václavík Lukáš – örülök neki, hogy elıször
találkozom az Úr Jézussal. A hittanórákon a a tékozló
fiúról szóló példabeszéd nagyon megnyerte
tetszésem.

Örömmel tölt el a tudat, hogy ezek a gyermekek vágyakoznak a
tiszta életre, lemondva a bőnrıl és minden rosszról. Az Úr Jézus
vezesse ıket továbbra is a fény útján és az İ ösvényein, hogy mindig
ilyen vágyakozó lélekkel legyenek iránta.

Uram, Jézusom! Szentáldozásra készülök.
Már csak egy pár nap választ el attól, hogy veled
találkozhassam az Oltáriszentségben.
Uram, Te olyan sok embernek segítettél
tanításoddal, gyógyításoddal. Kérlek, hogy segíts
nekem is megmaradni a szeretetben, és erısíts
meg, hogy mindig a jót keressem, amikor a
szentáldozásban eljössz hozzzám. Szeretlek
Jézusom, mert olyan jó vagy hozzám, és minden
emberhez, és mindig megbocsátasz.
Áldj meg engem, és segíts, hogy jósággal és
szeretettel viszonozzam, és így készüljek az elsı
szentáldozásra.

Ámen
Balga Jácinta
Hitoktató

A SZENTMISÉK RENDJE A HÚSVÉTI
ÜNNEPEK FOLYAMÁN...
• Nagycsütörtök – 2008. március 20.
(az Oltáriszentség és az egyházi rend alapításának ünnepe)
10.00 – krizmaszentelési mise a besztercebányai
székesegyházban
17.00 – Dacsókeszi
18.00 – Csáb

• Nagypéntek - 2008. március 21.
(Jézus kereszthalálának és sírban nyugvásának emléknapja)
15.00 – nagypénteki szertartások (Csáb)
17.00 – nagypénteki szertartások (Dacsókeszi)
19.00 – nagypénteki fáklyás keresztút községünk utcáin

• Nagyszombat - 2008. március 22.
(Nagyszombaton az Egyház Krisztus sírjánál idızik, szenvedésérıl
és haláláról elmélkedik. Az oltár minden díszétıl megfosztva áll.)
09.00 – lehetıség a szentsír melletti idızésre
18.00 – Dacsókeszi (+feltámadási körmenet)
20.00 – Csáb (+feltámadási körmenet)

• Húsvétvasárnap - 2008. március 23.
(Urunk feltámadásának ünnepe)
08.00 – Csáb
09.30 – Dacsókeszi
11.00 – Csáb

BIBLIA ÉVE 2008...
A felvidéki magyar ajkú katolikus hívek számára Mons. Orosch
János nagyszombati segédpüspök meghirdette a Biblia évét, amelynek
ünnepélyes megnyitójára január 18-án került sor a csallóközi BacsfaSzentantalon. A püspök atya az év elején körlevélben fordult a
felvidéki magyar ajkú katolikus hívekhez, amelyben mindenkit a
Szentírás olvasására, tanulmányozására buzdít.
Ahogyan két évvel ezelıtt a
felvidéki katolikus hívek csatlakoztak
a Nemzeti imaévhez, tavaly pedig a
Szent Erzsébet-évbe kapcsolódtak
bele, úgy szükségességét érezte a
magyar ajkú hívek pasztorációját
felvállaló Orosch János püspök atya,
hogy papjait és híveit a Biblia évébe is
bekapcsolja.
A Biblia évében többek között
biblikus tanulmányi napokra, ifjúsági
és
ministránstalálkozókra
és
zarándoklatokra is sor kerül. Honlap
készül majd – a magyarországihoz
hasonlóan –
a Biblia éve
eseményeinek összefoglalására.
Európában német és francia nyelvterületen már sikerrel
valósították meg azt a kezdeményezést, amelynek célja a Biblia
„újrafelfedezése” a modern társadalomban, a Bibliával kapcsolatos
általános ismeretek terjesztése, népszerősítése, aktualizálása; egy teljes
esztendı kulturális és egyházi életének pozitív értelmő „tematizálása”.
A kezdeményezésnek van egy sajátos egyházi célkitőzése: a szekuláris
és politikai szempontok által felépített és vezérelt közéletben
megszólaltatni a keresztyén egyház tulajdonképpeni üzenetét, ami
azonos a Biblia üzenetével, az evangéliummal. Ezt a sajátos üzenetet
kívánja hordozni a „Biblia éve 2008” tervezett mottója: „Boldog, aki
olvassa…” (Jel 1,3 - Károli).

(forrás: világháló)

HÚSVÉTI LOCSOLÓVERSEK...
Húsvét másodnapján, régi szokás szerint,
fogadják szívesen az öntözı legényt.
Én még a legénységhez igaz, kicsi vagyok,
de azért öntözı legénynek mégiscsak felcsapok.
Esztendı ilyenkor megint csak itt vagyok,
ha e locsolásért piros tojást kapok!
•
Van e háznak rózsabokra,
nyúljék élte sok napokra,
hogy virítson mint rózsaszál,
megöntözném: ennyibıl áll
a kis kertész fáradsága,
piros tojás a váltsága.
•
Rózsavízzel locsolok.
Aki ügyes kisgyerek,
Katonásan tiszteleg,
És mielıtt hazatér,
Locsolásért tojást kér.

A pap és a buszsofır egyszerre kopogtatnak a mennyország
kapuján. Kijön Szent Péter, röviden elbeszélget velük, majd beengedi a
buszsofırt. A pap fölháborodva kérdezi:
- És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát hirdettem, nem
engedsz be? Hogy lehet ez?
- Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki aludt. Bezzeg amíg a
buszsofır vezetett, addig mindenki imádkozott. ☺☺☺

(Összeállították Filip József és Pulai Gábor)

REJTVÉNY...
Alkoss olyan tíz értelmes szót az alábbi szótagokból, amelyek
a Teremtés könyvének elsı két fejezetében jellemzı fınevekként
szerepelnek! Minden szótagot fel kell használni, csak egyszer.
É-tét-ka-Is-lom-reg-ten-ten-sö-ség-ság-gos-asz-den-szony-ber-vi-eméj-á-lá-sza-gel-ger.
Húzd ki a betőhálóban 8 féle irányban a kapott tíz szót. Egy
bető többször is felhasználható. Majd a fennmaradt betőket
folyamatosan összeolvasva egy idézetet kaptok megfejtésül.
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(Ter2)

A megfejtést egy névvel ellátott cédulán Isten Irgalmasságának
Vasárnapjáig – Húsvét második vasárnapja – juttassátok el a
sekrestyében e célra készített úrnába. A helyes megfejtést beküldık
között az említett vasárnapon három ajándékot sorsolunk ki.
(Összeállította: Molnár Tamás)

ISTENEM SEGÍTS...

Te adj erıt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltőrjenek,
Hogy hibáimmal szeressenek.
Te erısítsd meg erıtlenségem,
Hogy hısként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erıs támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te ırizd meg gyengülı eszem,
Hogy éltem nagy teher ne legyen.
Ó, adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Légy szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értı szánalom.
Áldd, ırizd ıket, édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erısíts, oltalmazz,
A végsı órámon irgalmazz.
Ámen

