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ISKOLAKEZDÉS
Mindig különös varázsa van a tanévnyitó ünnepségeknek. A diákok
egyrészt még a nyári élmények hatása alatt állnak, alig akarják elhinni,
hogy már véget is ért a hosszúnak tőnı nyári szünet. Másrészt örülnek
annak, hogy újra látják az ismerıs arcokat, a hiányzó barátokat.
A szülık is izgulnak gyermekeikért, vegyes érzésekkel
bocsátják el ıket az iskolába.
A tanítók, nevelık számára sem csak örömet jelent az évkezdés.
Napi gondok, problémák terhelnek mindnyájunkat, s nem olyan könnyő
eleget tennni a diákok, szülık elvárásainak, a társadalmi igényeknek.
Mégis diák, szülı, tanító együtt indul szeptember 1-én, hogy
leküzdve a nehézségeket, egymást segítve és bátorítva, 10 hónap múlva
egy eredményes, sikerekben gazdag tanévre tekinthessen vissza.
Felemelı érzés szeptember 1-én együtt látni iskolaigazgatót,
polgármestert és lelkipásztort egyaránt. Ez azt a reményt adja, hogy az
iskola nem csupán tudományt és mőveltséget ad, hanem az Ige
örökkévaló fényétıl megvilágított lelki nevelést is.
Ezután is arra törekszünk, hogy iskolánk – a biztonságérzet és
az elfogadó szeretet megtapasztalása révén – legyen igazi otthon is
tanulóink számára.
„Nem az a fontos, hogy valami nagyot tegyünk, hanem,
hogy Isten általunk valami értékeset tegyen. (Wagner)

Mgr. Zatyko Mária
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„PIO ATYA AZ ENYÉM”...
Napjainkban írások ezrei jelennek meg, melyek Pio atya
csodálatos életérıl, munkásságáról adnak tanúbizonyságot. E hatalmas
mondattenger számtalan ember személyes tapasztalatairól számol be.
Vajon mi a titka Pio atya népszerőségének?
Saját közkedveltségének okairól így ír a 20. század
„legnagyobb” szentje: „Mindenkié vagyok egészen. Mindenki
mondhatja: „Pio atya az enyém”. – nagyon szeretem testvéreimet a
számőzetésben. Úgy szeretem lelki gyermekeimet, mint saját lelkemet,
és még annál is jobban.” Szentünk megértette az „új idık új dalait” –
magáról megfeledkezve, életét szentelte mások lelki üdvéért. Önmagát
adta másokért, s viszonyzásul az emberek megbecsülését kapta.
Napjainkbam, amikor az önzıség szinte világméreteket ölt,
fontos tudatosítanunk, hogy Pio atya tevékenysége és életfelfogása
mindannyiunk számára példaértékő. Egy alkalommal szentünk a
következıket mondta: „...amikor az Úr szólít majd, ezt mondom neki:
Uram, én a mennyország ajtajában maradok, akkor megyek csak be, ha
látom, hogy gyermekeim közül az utolsó is bejutott.” E mondat is arról
tanúskodik, hogy sokat kell még tanulnunk Tıle.
Mindent meg kell tennünk eltévedt testvéreinkért, hiszen
feladatot kaptunk, melyen az utolsó óráig munkálkodnunk kell. „Az Úr
mindannyiunkat arra hívott, hogy lelkeket mentsünk. A léleknek lehet és
kell is hírt adnia Isten dicsıségérıl, munkálkodnia az emberek
üdvösségéért, rendíthetetlenül kérve az Urat, hogy jöjjön el az İ
országa, ne vigyen minket kísértésbe, és szabadítson meg a gonosztól.
Ez az, amit meg kell még tennetek: egész valótokkal fölajánlani az
Úrnak ezért a célért.” – olvashatjuk Pio atya breviáriumában.
Hirdesse hát minden ember, hogy „Pio atya az enyém”, mint
ahogy mi is az övéi vagyunk. Merjünk mi is az ı példájára
„népszerőek” lenni és vele egyesülve közösen kérni az Urat: „Lépj elı,
ó, Uram, és erısítsd meg kegyelmedben azokat, akiket rám bíztál, és ne
engedd, hogy valaki is elvesszen közülük, elhagyja a nyájat. Ó, istenem,
ó, Istenem!... Ne engedd, hogy veszni induljon örökséged!”

Balga Zoltán

INNEN-ONNAN…
BÉRMÁLKOZÁS: 2008. június 8-án egyházközségünkben. 21 lány és
22
fiú
részesült
a
Bérmálás
Szentségében, melyet Marian Bublinec
–
általános
helynök,
valamint
Mahulányi József – a magyar ügyekkel
megbízott püspöki helynök szolgáltattak
ki Mons. Rudolf Baláž megyéspüspök
megbízásából. Az ünnepi szentmisén
nagy számban megjelentek a környezı
falvak lelkiatyái is. Imádkozzunk a megbérmált fiatalokért, hogy a
Szentlélek segítségével felnıtt keresztények módjára tudjanak
tanúskodni a világban.
ORGONASZENTELÉS: 2008. június 29én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén a
14. Csábi Falunap programjához csatlakozva
az ünnepi szentmise keretében Dr. Karaffa
János, felsıtúri plébános megáldotta
templomunk új orgonáját. Szentbeszédében
az templomhoz való hőségre valamint ıseink
hagyatékának ápolására buzdította a
jelenlévı híveket. Az új hangszer 260 000
Sk-ba került – minden kedves anyagi
hozzájárulást a jó Isten fizessen meg!
BIBLIAVÁSÁRLÁS: A Szentírás közös kincsünk,
az Egyházé, a plébániaközösségé, a családé: a
krisztusi szeretet által teremtett és áthatott
közösségeké. Tudatosítva ezt a tényt és a Bibli Éve
2008
programjai
által
felbuzdulva
plébániközösségünkben 71 db. Szentírás talált új
gazdára. Jel ez, mely arra akar rámutatni, hogy
Isten Igéjét sokan szomjazzák és kívánják ma is.

SZŐZ MÁRIA NEVE
Vendégség van, templombúcsúnk napja. Mindenütt kitakarítva,
megfızve, együtt a család. De tudjuk valójában, hogy mit ünnepelünk
és miért éppen most? Mit is jelent számunkra ez az ünnep? Miért éppen
szeptemberben ünnepel a mi egyházközösségünk? Gondolom, sokan
tudják ezekre a kérdésekre a választ. Szőz Mária nevének tiszteletére
van felszentelve templomunk, aki a mi védıszentünk. De bizonyára
kevesebben tudják, hogyan született ez az ünnep. Tekintsünk csak
vissza a történelembe:
Szőz
Mária
Szent
Nevének ünnepe újabb kelető a
nagy Mária ünnepek között.
Helyi ünnepként a reneszánsz
korban jelenik meg. XI. Ince
pápa
intézkedésére
válik
egyetemessé,
Bécs
1683.
szeptember 12-én történt török
ostrom alóli felszabadulásának
emlékére. A magyar egyházi
ünneptárakban azonban még a
múlt század második felében
sem szerepel
Ennyi
tehát
a
történelembıl, de mit is
mondhat számunkra ma ez az
ünnep, ebben az évszázadban,
a mai kor modern emberének?
Gondolom,
mindannyian
ismerjük ezeket a kifejezéseket: kedvesem, aranyoskám, macikám,
cserebogaram, anyucikám, apuci, … Biztosan használjátok is ezeket a
megnevezéseket, vagy legalábbis használtátok. Azokat illetik, akiket
szeretünk, akinek tudtára akarjuk adni, hogy mennyire fontosak a
számunkra. A férj a feleségnek mondja, akit szeret, a feleség a férjnek,
a szülı a gyermeknek avagy fordítva. Ugyanazt az embert illetik,

akinek van saját neve és mégis kicsinyítı képzıt használnak a
megnevezésére. De nagyon érdekes, hogy ugyanezek az emberek egy
pár év múlva úgy szólítják meg egymást, hogy …. nem is fogom most
ezt itt idézni. A jobbik esetben állat nevekkel illetik egymást. Vajon
miért? Kihalt az egymás iránti tisztelet. De mi is ennek a valódi oka,
mi történt ezen a téren? Az egyik oka talán az, hogy kivesztek azok az
apró, mindennapi figyelmességek, amelyekkel az emberek egymást
gazdagították.
Egy virágszál,
ölelés, csók, simogatás, apró
üzenet, üdvözlet vagy mosoly.
Ott, ahol ezek-a szokások
megmaradtak, ott évek múltán is
láthatunk
gyönyörő
házasságokat, szülıi, testvéri
kapcsolatokat.
Valami
hasonlót
észlelhetünk a lelkiéletben is.
Sok hívı ifjú korában tisztelettel
szólította meg az Urat, Szőz
Máriát és a szenteket imáiban.
Végtére mély hittel imádkozta pl.
a Lorettói litániát, melyben a
Szőzanyát
a
legszebb
megnevezésekkel illette. És lám,
évek múltán – vége. Változás. Megemlékeznek az Úrról, Szőz Máriáról
vagy a szentekrıl, de csak akkor, amikor valami nem sikerül nékik és
olyan szavakkal, amelyeket szintén nem szükséges leírni. Eltőnt a
tisztelet. Kivesztek az apró figyelmességek, amelyek az embert
hozzásegítették a tisztelet megtartására. A mindennapi ima, jó
cselekedet, Szentírás olvasás, stb.
Kívánom mindenkinek, hogy a búcsú napja ne csupán az
étkezés ünnepe legyen, de legfıképpen a családi és egyházi közösségé,
ahol az egymás iránti tiszteletet fogjuk építeni úgy a Szőzanyához, mint
az İ Fiához – Jézus Krisztushoz apró, mindennapi figyelmességgel,
imával.

Novák József atya

A KÖZÖMBÖSSÉG BETEGSÉGE...
Napjainkban nem az ateizmus az ember legsúlyosabb betegsége,
mely halálba dönti. Mert amikor sok ateista visszautasítja az Istenrıl
alkotott karikatúraszerő képeket, nyitott marad az univerzum és az
ember egy másfajta távlatára. A közömbösség betegsége azonban,
amely sok kortársunkat eléri (és amely a felületességbıl ered), az
emberbıl egy saját mélységeit nem sejtı, tudatlan lényt csinál.
Számőzve saját perifériájára, elveszíti a belsı barlanghoz vezetı utat,
ahol Isten suttogása hallatszik. Többé már nem tudja, hogy megvan az a
belsı képessége, amely által kapcsolatba léphet Istennel. Belsı
világától
elidegenedve
csupán
tökéletesített állatfajta lesz, aki születik,
eszik, szaporodik, meghal és nincs
tovább. Az érteni nem akaró és
elhomályosult emberi szív lassan
elalszik, ahogy ezt már Szent Pál is
megírta: „Mert ami benne láthatatlan:
örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta mőveibıl
következtethetünk. Nincs hát mentségük, mert fölismerték az Istent,
mégsem dicsıítették Istenként, s nem adtak neki hálát, hanem
belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult.
Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak. A halhatatlan Isten
fölségét fölcserélték a halandó ember, a madarak, a négylábúak és a
csúszómászók képmásával. Ezért Isten szívük vágya szerint
kiszolgáltatta ıket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját
testüket. Isten igazságát hamissággal cserélték fel, s inkább a
teremtmény elıtt hódoltak, mint a Teremtı elıtt, aki mindörökké
áldott.“ (Róm 1, 20-25). Az emberek egyre kevésbé képesek leszállni
szívük mélyébe. Megriadnak ettıl. És ez a félelmetes menekülés
azonos eredető Ádám bujkálásával. Sötét, istentelen védekezés Isten
ellen. Mégis ebben a bujkálásban benne van az Isten utáni vágyakozás.
Ez korunk egyre növekvı, az embert csaknem szétfeszítı, alapvetı
szenvedése.

Pintér Miroslav

RIMAKOKAVÁN TÁBOROZTUNK...
Immár második alkalommal vettek részt az oltár körül szolgáló
csábi ministránsok és felolvasók Rimakokaván 2008. július 27-tıl
augusztus 2-ig a számukra szervezett plébániai ifjúsági táboron. Az
egy hetes „kiruccanás” során számos lehetıség nyílt szórakozásra,
vetélkedıkre valamint sportra, de természetesen lelki programokból
sem volt hiány.

A napot minden reggel tornával kezdtük, majd a reggeli után
kiscsoportos beszélgetések formájában elmélkedtünk át és beszéltünk
meg egy-egy temát, melyre a nap folyamán igyekeztünk egy picit
jobban odafigyelni. Szó volt teremtésrıl, hálaadásról, hőségrıl, a tíz
parancsolatról, a bizalomról s még sok további hasznos és érdekes
témáról, melyek mindig elnyerték a résztvevık figyelmét. Jó volt látni,
amint a jelenlévı gyerekek bekapcsolódtak az egyes elmélkedésekbe és
igyekeztek is a hallottakat a szívükbe zárni.
A délıttöket és délutánokat minden nap más-más érdekes
programokkal töltöttük ki. Volt focibajnokság, kiütısdi, stafétajátékok,
kincskeresés – mely során a csapotoknak szentírási idézetek
megtalálásával és azok helyes összerakásával kellett megtalálni a hőn
áhított kincset. A legnagyobb sikere azonban a „tábori bolhapiacnak”
volt, mely során a ministránsoknak és felolvasóknak különbözı

feladatokat kellett végrehajtaniuk, melyekért
„tábori eurókat” kaptak. Az így megszerzett
„pénzt” a játék végén a számos támogató által
felajánlott
ajándékok
„megvásárlására”
fordíthatták. A sőrü programba sikerült
beszorítani - a jó idınek köszönhetıen - egy
kis fürdızést is a nem rég megnyitott poltári
strandon, valamint lovaglást és túrázást
egyaránt. Az egyik éjjelen azt a feladatot
kapták a csoportok, hogy a szálláshely melletti
erdıben keressék meg a „négy evangélistát”
megtestesítı táborvezetıt. A fiatalok igazán
élvezték ezt a feladatot is.
A vacsara elıtt minden nap szentmisét tartottunk, melynek
elıkészítése és az azon való szolgálat minden nap más-más csoportra
esett. A gitárral kísért ifjúsági énekekkel tarkított szentmisék mindenki
arcára
megnyugvást
és
felüdülést
varázsoltak.
A
pénteki napon a környékbeli
erdıben keresztutat tartotunk,
melyre a táborlakók készítettek
keresztet és ık végezték az
egyes elmélkedéseket is.
Nehéz szívvel váltunk
el a kellemes környezettıl, de
abban a reményben, hogy a
Rimakokaván tapasztaltakat,
tanultakat
és
átélteket
családajink körében fogjuk
kamatoztatni.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Novák József helyi
lelkiatyának, valamint Balga Jácinta hitoktatónak, hogy idıt és erıt
nem sajnálva megszervezték a tábort ifjúságunk számára. Valamint
minden kedves adakozónak, aki mind lelkiekben mind anyagiakban
támogattak minket. A jó Isten fizesse meg!

Balga Zoltán

MÁRIA LÉGIÓ CSÁBON...
Szép számban vettek részt a kedves hívek
azon a Mária Légiós ismertetésen, melyet 2008.
augusztus 17-én tartottunk meg a helyi
plébániatemplomban. Az ismertetést Galgóczi
Rudolf – zselízi esperes-plébános tartotta három
légiós
testvér
közremőködésében.
Röviden
ismertették a Mária Légiósok mőködését,
tevékenységét és elért eredményeiket.
Felhívták a jelenlevık figyelmét, hogy a mai
keresztény feladata: aktívan megélni a kereszténységet, az Evangélium
szellemében. Ebben szeretne minden laikus segítségére lenni a Mária
Légió. Az aktív Légiósok hetente fognak találkozni, hogy közös imával
harcoljnak a gonosz ellen, valamint megbeszéljék, hogy miben
tudnának segítségére lenni a plébániaközösségnek – ezzel mindegy
segítı kezet nyújtva a rászorulóknak.
Az elsı győlés alkalmával, melyet a zselízi Légiós tesvérek
segítségével tartottak meg a plébánián, sikerült megválaszatni a
tisztségviselıket
is:
elnök: Balga Jácinta,
alelnök: Fónod Ilona,
írnok: Pulai Alica,
pénztárnok:
Bojtos
Mária, akik irányítani
fogják
a
csábi
praesídium mőködését,
valamint
állandó
kapcsolatban lesznek a felsıbb Légiós szervekkel. Így már mi is aktív
tagjai leszünk a több mint három milliós mozgalomnak.
A Mária Légió szándékaira imádkoznak azok a
segédimádkozók, akik egészségügi- vagy egyéb okok miatt nem tudnak
aktív tagok lenni. Ezek jelentkezését is várják a tisztségviselık, hogy a
napi egy rózsfüzér és az elıírt imák elimádkozásával segítsék a Mária
Légió mőködését.

Balga Zoltán

MINISTRÁNSTÁBOR 2008 ...
„Mit tegyek, Uram?” – ez
volt a mottója az idei
ministránstábornak, mely
az
Ógyalla
melletti
Ímelyen
került
megrendezésre a helyi
plébánia
épületében.
Csábról öten vettünk részt
a táborban.
Az évek során már
megszokhattuk,
hogy
minden
évben
új
programokkal várnak minket a kispapok. A túra és a sok vetélkedı
mellet az idén helyet kapott a „keresztényüldözés” nevő játék is, mely
eléggé népszerő volt a ministránsok körében. S persze nem lehetett
volna elképzelni a tábort az ún. „focibajnokság” nélkül sem. A szervezı
kispapok minden napra találtak valami érdekes elfoglaltságot: pl.
számháború, grillezés, éjjeli játék, videózás, fafaragás stb. Sajnos a
tábor ideje alatt több napig is esett az esı, ami természetesen nem
szegte kedvünket, hiszen
mindig sikerült találnunk
valami érdekes elfoglaltságot.
Ezúton
szertném
megköszönni Balga Zoltán
kispapnak – a ministránstábor
szervezıjének – és a többi
papnövendéknek, hogy az
idén is megszervezték a
tábort. Az egy hetes program
számomra
nagyon
sok
élményt nyújtott, s külön öröm számomra, hogy új emberekkel sikerült
megismerkednem.

Cibula Dániel

MÁRIATISZTELİINK ZARÁNDOKLATA...
Egyházközségünkben a Máriatisztelet nagy jelentıségnek örvend.
Ebbıl kifolyólag minden évben híveink Nagyboldogasszony ünnepén –
augusztus 15.-én elzarándokolnak a közkedvelt Mátraverebély–
Szentkúti kegyhelyre, hogy itt köszöntsék a mennybe felvett Szőzanyát.
Ilyenkor minden korosztály képviselve van a zarándokcsoportban.
Az idei búcsú sem volt eltérı az elızı évektıl. Szívélyes
fogadtatásban és egyben áldásban volt részünk megérkezésünkkor.
Ferences testvéreink szeretettel üdvözöltek ellátva minden fontos
információval. Bevonulva a helyi bazilikába énekszóval köszöntöttük a
Szőzanyát majd közösen jártuk végig a keresztutat a megújított
stációknál. Lehetısége volt mindenkinek belekapcsolódni az
elmélkedésekbe, amelyekkel Urunk keserves kínszenvedését
elevenítettük meg saját élethelyzeteink, szenvedéseink és
bőnbánatunkkal összefonva. Lelkünket felfrissítettük és tisztára
moshattuk a szentgyónásban majd ezt követıen ki-ki a maga
elképzelése szerint tervezte ottlétét.

Voltak a zarándokok között olyanok, akik a remete
barlangokhoz igyekeztek, vagy a forrásoknál frissültek fel. Az
ünnepélyes szentmisére már igyekezett mindenki idıben odaérni a
szabadtéri oltárhoz, amelyet Tokár János ezüstmisés ferences atya
mutatott be. A szentmisét követı körmenetbe mindannyian
bekapcsolódtunk, majd a délutáni litániát követıen búcsút vettünk a
kegyhelytıl abban a reményben, hogy továbbra is hőséges
Máriatisztelık leszünk.

Balga Jácinta
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HUMOR...
Egy fiatalember gyónni megy a paphoz. - Atyám én vétkeztem.
-Mi a vétked fiam? - A hiúság bőnébe estem. Naponta többször
belenézek a tükörbe és csodálom magam, hogy milyen szép vagyok. A
pap megfordul és ránéz a fiúra: - Ez nem bőn fiam, csak egyszerő
tévedés.
☺☺☺
Egy pap fuldoklik a folyóban. Arra megy egy gátır, és felé
nyújt egy hosszú rudat. - Fogja meg, kihúzom! -Nem, köszönöm, az
Isten majd segít! - Fogja már meg, kihúzom! - Hagyja csak, Isten majd
segít! Ezzel megfullad. A mennybe érve szemrehányást tesz Istennek:
Istenem, hogy bíztam benned, és te nem segítettél!
- Próbáltam! Én küldtem a gátırt!
☺☺☺
Néhány Évával töltött nap után Ádám
Istennel sétál a paradicsomban. Ádám
elmondja az Istennek mennyire boldog,
hogy Éva itt van vele, milyen tökéletesen
kiegészítik egymást.
Ezután kérdéseket tesz fel róla:
Uram, Éva gyönyörő. Miért teremtetted ıt
ilyen gyönyörőnek?
Hogy mindig nézni akard ıt. - válaszol
Isten.
Az illata olyan jó. Uram, miért teremtettél
neki ilyen jó illatot?
Hogy mindig a közeledbe akard ıt tudni.
Ez csodálatos Uram, én nem akarok hálátlannak látszani, de miért
teremtetted ıt ilyen butának?
Isten: Hát, hogy ı is szeressen téged.
☺☺☺
Mi a különbség a teológus és a geológus között? - Ég és Föld.
☺☺☺

(Összeállította: Csinger Zsuzsanna)

REJTVÉNY...
A beírt szó utolsó betője a következı szó elsı betője is egyúttal. A
kiemelt négyzetekben található betőket sorban összeolvasva az alábbi,
Cantus Catholiciben található, Szent Lászlóhoz forduló ének hiányzó
sorát kapja:
„Sziklahitő László, ki nem ismersz félelmet,
légy ereje pajzsa gyenge szívő népednek.
...............................................................:
Tıled kérnek védelmet.”

1. Árpád-házi
királylány.
2. Jótékonykodik.
3. Ragályos
betegség.
4. Megfelelı.
5. Kidolgozás.
6. Lexika.
7. Fejfedı.
8. Engedelmesség.
9. Hajtóka.
10. Pisztoly.
11. Ijeszt.
12 Biciklizik.
A megfejtést névvel
ellátott
cédulán
október 8-ig juttassák el a sekrestyében e célra készített úrnába. A
helyes megfejtést beküldık között értékes ajándékot sorsolunk ki.
(Összeállítva a „Família” családi magazin alapján.)

ISTENEM, KÖSZÖNÖM...
Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál,
az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést.
Köszönöm, amiért tőrni tanítottál,
A szenvedéseket, amit a vállamra raktál.
Köszönöm az életet, ami eddig tartott,
Köszönöm a békét, a sok lelki harcot.
Köszönöm, jó Atyám, hogy lelkem hozzád vágyik,
Add, hogy legyen erım egészen hazáig.
Köszönöm a látást, a két szememet,
Melyet fogjon le egykor a Te szent kezed.
Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást,
Köszönöm az Igét, Krisztust, a vallást.
Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged,
Köszönöm, hogy hívı fohászom megérted.
Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást,
Köszönöm a sok-sok megbocsátást.
Sajnos bőnös vagyok, egyre csak vétkezem,
Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem.
Ha Te nem vagy velem, én csak koldus vagyok,
De így, veled, gazdag, nagyon gazdag vagyok.
Minden Tetıled van, és minden Teáltalad,
Csak egy legyen Utam: a hit és az alázat.
Uram! Ezen úton vezesd a lelkemet.
Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekeket.
Atyám! Bár a földön nincsen rá érdemem,
Tedd meg Szent Fiad, Jézusom nevében.
Drága, Jó Szőzanyám, szólj a z érdekemben,
Hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.
(XII. Kelemen pápa 1730-ban hagyta jóvá ezt az imát)

