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A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN
A Húsvéti vigília ünnepén több „erős”
szimbólummal találkozunk. Sötétedés
után gyülekezünk, és új fényt gyújtunk.
Ez a fény tovább terjed a húsvéti
gyertyától a mi gyertyáinkhoz és elnyeli
a
sötétséget
és
széthúzásokat.
Hallgassuk, ahogy Ábrahám atyánk
feláldozta saját fia helyett a bárányt,
amelyet a tövisbokorban talált és
megdöbbenve állunk az Atya felett, aki
tövissel koronázott Fiát kínálja nékünk
áldozatként saját bűneinkért.
Hallgassuk, ahogyan Isten kimutatja az
ő
feltétlen
hűségét
ahhoz
a
szövetséghez, amelyet népével kötött
és a választott néphez csatlakozunk,
amikor
megvalljuk
hitünket
és
szeretetünket és saját magunkért
lépünk erre a szövetségre. Ujjongunk,
amikor a seregek Ura megnyitja az utat
az ő népének a romboláson keresztül és
látjuk a húsvéti gyertyát, amely
bemártva
a
keresztelő
kútba
átváltoztatja a vizet azon hellyé, ahol
végződik a bűn és a halál élete.
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Meglepődünk, ahogy az Isten hangja új
életre hív minden teremtményt és
alázattal meghajlunk a megtestesült Ige
előtt, amely előlép a csendes sírból.
Halljuk az Isten ígéretét, hogy
Szentlelkét adja az ő népének és mi
tanúivá leszünk az ő olajjal való
felkenésének, amely közvetíti a
Szentlélek teljességét az újonnan
megkeresztelt katolikusoknak.
A tűz és a fény, áldozati Bárány, a hit
szavai, a szenteltvíz, életet adó Ige,
illatos olaj … Minden érzékünk telve van
az Isteni élettel ezen a vigílián! De
viszont egy szimbólum sem a
csúcspontja ennek a nagy ünnepélynek.
A keresztség sem az, sem a
katekumenek bérmálása. Az élet
eukarisztikus lakomája az. Ez az
ünnepélyes Jézus sorsdöntő, végleges
győzelme a bűn és halál felett, emlék
arra, ahogyan Jézus feltámadása
tartalmat
adott
hitünk
minden
szimbólumának.
Mi rajta a legszebb? Ez nem valami,
amit csak egyszer élünk át életünkben.
Ez egy valóság, amelyet minden
szentmisében átélhetünk.
(AZ „IGE KÖZTÜNK”ALAPJÁN)
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VELÜNK TÖRTÉNT…
BETLEHEMEZÉS
Nagykarácsony napján ismét elindultak
gyermekeink a Jó Hírrel - Jézus Krisztus
születésének
hírüladásával
–
betlehemezni. Nem sajnálva időt,
pihenést, gondoltak azon gyermekekre,
akik nem élnek jó körülmények között konkrétan az Afrikában élőkre. Az idei
betlehemezés behozott 280 eurót.
Vígan teltek el ezek az órák, amit
gyermekeink minden évben nagy
örömmel várnak, hiszen lehetőségük
nyílik
megismerni
családokat,
elbeszélgetni és egyben jót cselekedni.

AZ ÚRRAL BÚCSÚZTATTUK AZ ÉVET
A polgári év végén ismételten együtt
adtunk hálát az Úrnak a kapott
kegyelmekért és egyben kértük az
áldást az új napokra. Hagyományosan
fél órás szentségimádásban imádkozva,
énekelve dicsértük az Urat és
harangszóval majd áldással kezdtük el
az Új esztendőt. Megtekintettük a
tűzijátékot és ezt követte egy közös
agapé a plébánián, amely kötetlen
beszélgetéssel zárult.
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OTTHONAINK MEGÁLDÁSA
Vízkereszt tájékán, régi szokás szerint
házakat
szenteltünk.
A
pap
szenteltvízzel meghintette lakásunkat
és kérte az Úr oltalmát. A
lakásszenteléskor a pap az ajtófélfára
szokta írni az évszámot és három betűt,
mely most, 2012-ben az alábbi módon
néz ki:
20†C†M†B†12
A három betű jelentése: Christus
Mensionem Benedicat, azaz Krisztus
áldja meg e hajlékot. (Amennyiben a
CMB helyett GMB-t írunk az ajtófélfára,
akkor azzal azt kérjük, hogy a három
Szent Király közbenjárására áldja meg
Krisztus az adott hajlékot.)
Minden házat (lakást, munkahelyet,
rendszeres emberi tartózkodásra szánt
helyet) célszerű és ésszerű évente újra
szentelni
(általában
Vízkereszt
ünnepéhez kötve, mivel ekkor a liturgia
része a vízszentelés, mely szentelt vizet
erre a célra is célszerű felhasználni).
Plébániánk
területén
9
házat
szenteltünk meg ebben az évben.
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TAVASZI KIRUCCANÁS
A tavaszi szünetben kiváló lehetőség
nyílt számunkra, hogy megismerjük a
környékbeli erdőket és egyben helyi
történelmünket
is.
Huszonnyolc
gyermek és felnőtt, csábról és
dacsókesziről elindult egy felfedezőútra
a Zöldvár felé. Többen közülünk először
jártunk ott. Az odavezető úton
szórakoztunk és vidáman íveltünk
felfelé a hegyre, ahol egy kis történelmi
betekintést kaptunk a „meghódított
várról”.
A
tavaszi
napsugár
megmelengette a tájat és igazi
felfrissülést nyújtott számunkra. A
visszavezető úton már énekelgettünk is,
nagy kedvet kaptunk a következő túra
megszervezéséhez. Már nagyon várjuk
az alkalmat, hogy ismét együtt legyünk
és kiránduljunk.
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vagy egy utasítás volt a következő
állomásra. Ezen kívül meg kellett nékik
fejteni bizonyos feladatokat. A verseny
időre ment, így ügyeskedni is kellett. A
végén társasjáték formájában lehetett
még szórakozni a plébánián.

FOGADALOM MEGÚJÍTÁS ZSELÍZEN
Május 17.-én a Mária Légió tagjai
ismételten megújították fogadlmaikat a
Zselízi Acies ünnepélyen. Egy 15 fős
csoport utazott Máriát köszöntve a

TAVASZI SZÜNETI VETÉLKEDŐ
A szünidőben nem csupán túráztunk, de
lehetőségük nyílt a gyermekeknek
megismerni falunkat, annak utcáit és
egy jó nagyot szórakozni. Csoportokra
felosztódva rajtoltak a plébániáról és
minden megállón egy titkos jel, kód,

Comicium székhelyére, ahol a többi
testvérrel együtt közösen ünnepelt. A
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szentmise után következett az agapé,
kötetlen szórakozás majd az aktív tagok
részére a Comicium ülése a többi tag
egy csodálatos ismertető úton vehetett
részt a Schumann múzeumban.
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következő évet, hiszen van már
tapasztalatuk és örömmel veszik kézbe
a Szentírást. Nékik is gratulálunk és
kitartást kívánunk a jövőbe.

BIBLIAVERSENY

ELMÉLKEDÉS KRISZTUS SZENVEDÉSE
FELETT
Az idei Bibliaverseny két alkalommal
zajlott – szlovák és magyar nyelven. A
szlovák nyelvű verseny a helyi
alapiskolában volt megtartva – a csábi
csapatot Balga Dominika, Licsko
Mátyás és Káplár Krisztína képviselte.
Az ellenfél csupán egy csapat volt a
bussai hittanosok. Ismételten sikerült
megnyerni az első helyet és így a hazai
csapat továbbjutott az egyházmegyei
fordulóba
ahol
a
nagykürtösi
esperességet
képviseli
majd.
A
nyerteseknek gratulálunk.
A magyar csoport egy nappal később
Ipolybalogon versenyzett. A nagykürtösi
esperesség magyar diákjai mind
képviselve
voltak
–
Ipolybalog,
Lukanénye, Csáb, Ipolyvarbó és
Ipolynék. A csábi csapatot – Miskei
Mónika, György Veronika és György
Adrián
képviselte,
akik
sikeres
szereplésben a harmadik helyet érték
el. Gazdag lelki élményekben volt
részük és nagy buzdítás volt számukra
ez a verseny. Már nagyon várják a
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Nagyböjt vasárnapjain rendszeresen
elmélkedtünk a keresztút egyes
állomásain.
Igyekeztünk
bevonni
mindenkit, minden korosztályt – az
elsőáldozókat, bérmálkozókat, a Mária
Légió tagjait, a lelkiatya a papokért
végzett keresztutat, Mirko diakónus
szintén elmélkedett Jézus szenvedése
felett. Említésre méltó Balga József
szervezésével az a keresztúti ájtatosság,
melyet hosszú heteken keresztült
gyakorolt – megzenésítve, modern
stílusban – és adott elő fiatal tehetséges
zenészeinkkel és énekeseinkkel.
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INDIA VALLÁSAI (1. RÉSZ)
Indiába egy ösztöndíj program
keretén belül az AIESEC diákszervezet
segítségével
jutottam
ki.
Fél évet tartózkodtam kinn főleg Pune
városában, hiszen ott dolgoztam egy
üzleti főiskola marketing osztályán.
Az ott töltött idő alatt betekintést
nyerhettem India gazdag kultúrájába és
vallási
hagyományaiba.
Tapasztalataim és korábban végzett
kutatásom alapján szeretném, hogy a
kedves olvasók is kapjanak egy kis
ízelítőt ebből a sokszínű tradícióból.
India spiritualitása évszázadok
óta vonzza az utazókat, teológusokat és
„az élet értelmét kereső” embereket
egyaránt. Vajon miben rejlik India
csodálatossága és miért különleges az
európai ember szemében?
A szubkontinens otthont ad több
villágvallásnak és több kisebbnek is
egyaránt, melynek eredete és fejlődése
rendkívül különböző. Bár az indiai
emberek több mint 80%-a hindu
vallású, az iszlám, buddhizmus és
kereszténység befolyása is igen
jelentős. Kisebb százalékban megjelenik
a szikhizmus és a jainizmus.
Hinduizmus
A hinduizmus a kereszténység és az
iszlám után a harmadik legnépszerűbb
vallási formáció, a világon több mint
900 millió ember követi.
Az indiai világnézet a Védákban és a
híres eposzokban a Ramajánában és a
Mahábháratában van többek között
összefoglalva, mely szerint a hinduknak
3 főistene (trimurti) van: Brahma
(Teremető), Visnu (Megtartó) és Siva
(Pusztító és Megújító). A többi isten, az
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ún. másodlagos isten a keresztény
hitvallás
angyalaival
hozható
párhuzamba; több mint 300 millió ún.
félistenük van. A hindu vallás
henotheista, vagyis egyetlen isten, az
Egy, Abszolút létező imádása, a többi
létezésének elismerése mellett.

LORD GANESHA, HINDU
ISTEN

A hinduizmus az indiai társadalmi
rendszer, tehát a kasztrendszer sajátos
képződménye, mely nem isteni
kinyilatkoztatáson alapszik, hanem a
világnézetük szerint az isteni lény
bárhol bármikor bármilyen formában
megjelenhet a világon, mint ún.
Avatarok, melyek Isten különböző
formái és azért szállnak alá az égi
világból, hogy bizonyos „feladatokat”
teljesítsenek. Éppen ezért a hinduk a
körülöttük lévő dolgokat mint pl. Nap,
Hold, víz, kövek, növények, állatok és az
európai ember szemében mesebeli
lényeknek
tűnő
elefántfejű,
oroszlántestű teremtményeket tisztelik
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isteneikként
és
ruházzák
fel
természetfeletti erőkkel.
Az egyik legnépszerűbb istenük Lord
Ganesha, az elefántfejű isten, Siva fia és
minden egyes imát a hozzá szóló
fohásszal kezdenek.
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Jelenleg 3,5 millió követője van a
janizmus vallásnak Indiában. Tanításuk
szerint ellentmondanak a brahmanikus
eszméknek, nem fogadják el a Védákat
és
tiltakoznak
a
brahminok
felsőbbrendűsége ellen. Céljuk a móksa,
vagyis a karmától való megszabadulás,
melynek eszköze a lélek saját útjának
kibontakozása, a helyes megismerés,
tudás, viselkedés. 5 alapelvük van,
melyek megtartásával egy tiszta
szellemi állapotba juthatnak:
 ahimszá - erőszak nélküliség
 szatja - igazmondás

POOJA- HINDU SZERTARTÁS

A hindukra többek között az jellemző,
hogy mélyen vallálosak és félik az istent.
Minden egyes házban található egy
saját kis szentély, a templomba pedig
gyümölcsöt és virágokat visznek
ajándékként majd minden szertartás
után kapnak „prasad”-ot vagyis isten
áldását. Ez a prasad szintén lehet
gyümölcs, kenyér, vagy méz. Indiában
manapság is fontos szerepet játszik a
kasztrendszer és ez alapján a
templomok vezetői még mindig a
brahminok, vagyis a
papok, akik
önmegtartóztató életet élnek. A hívők
pedig különböző rituális cselekedeteken
esnek át a kasztjuk szerint, melyet a
brahminok szolgáltatnak ki.
Janizmus
A janizmus kialakulása Pársvanátha és
Vardhamána aszkéták nevéhez fűződik
akik i. e. 8. századtól kezdve írták össze
a jainizmus hívei számára a vallás
követelményrendszerét és aszkéta
életmódra buzdítottak mindenkit, mert
szerintük csak így lehet megvilágosodni
és megtisztulni.
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 asztéja - ne lopj!
 brahmácsárja - önmegtartóztatás
 aparigraha - birtoklás nélküliség
Templomaikat, mint a buddhistákét is
sztúpáknak hívják. Itt végzik lelki
gyakorlataikat a hívők és a szerzetesek.

KISSIMON ILDIKÓ
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A FILIPOVI CSODA –
ZARÁNDOKLAT EGY
KEVÉSBÉ ISMERT
KEGYHELYRE
Szülőfalumból
többnyire
Magyarországra, Szlovákiába, vagy
Lengyelországba szoktunk zarándokolni.
Ezért most egy kevésbé ismert ÉszakCsehországi búcsújáró helyről a csehnémet határ mentén fekvő Filipov –
Philippsdorf – ról szeretnék röviden
beszámolni.

díszítve a falakat. Szent Zdislavát X. Pius
pápa avatta boldoggá 1907- ben. A
szentéletű úrnő a szegények segítője és
jótevője volt a tatárjárás szörnyű
korában segítette az elesetteket is.
Szent
Erzsébetünk
kortársaként
tarthatjuk, tehát szent Erzsébetünk cseh
változata. Tiszteletét a német lakosok is
teljesen magukévá tették, ezért járnak
zarándokolnak újra ide, volt hazájukba,
mióta az elűzöttségük óta lehetséges. A
bazilikában Dusán atyánk, kísérőnk,
szentmisét mutatott be részünkre.
SZENT LŐRINC ÉS ZDISLAVA TISZTELETÉRE
ÉPÜLT BAZILIKA

Nagyszobatból reggel január 12-én
Brünnön, Prágán keresztül Liberec felé
vettük az utunkat, útközben megálltunk
Jablonné
Podjestědí-ben,
hogy
megnézzük és lerójjuk tiszteletünket
szent Zdislavának a Bazilikában –
gyönyörű barokk templom szent Lőrinc
és Zdislava tiszteletére épült. E bazilika
39 m mélységű katakombáiban a
szerzetesek sírhelyein kívül szent
Zdislava szarkofágja is található, 1660ban készült életét bemutató 24 képpel

Ezután már vettük az utunkat Filipov
felé, ahol 1866 január 13-án reggel 4
órakor a Szűzanya megjelent egy, az
orvosok szerint gyógyíthatatlanul beteg
leánynak, Kade Magdolnának házába és
meggyógyította. A Szűzanya ezekkel a
szavakkal köszöntötte Magdolnát „Mein
Kind von jetzt an heilt´s”, vagyis
„Gyermekem
mostantól
fogva
gyógyulsz´” A csodálatos gyógyulást
igazolták Dr. Görlich Gersdorfból és Dr.
Ulbrich Jiříkovból. Vatikán az esetet
hitelesnek nyilvánította és búcsújáró
hely lett.
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Az első évfordulóra 1867 január 13-án
megint egy csodálatos gyógyulás ment
végbe a béna Langhans Magdolnával,
akit lovas kocsin hoztak Kade Magdolna
házába. Ö a csodálatos gyógyulás után
saját lábán ment haza. E ház helyén
igen gyorsan egy kápolna lett fölépítve
a Segítő Szűzanya tiszteletére. Mivel
a kis
kápolna
a zarándokok
érdeklődését nem elégítette ki a jelenés
emlékére 1870 szeptember 8-án szép
nagy neoromán templomot kezdtek
építeni Szűz Mária Keresztények
Segítője tiszteletére. A jelenés 60-ik
évfordulójára 1926-ban a templomot XI.
Piusz
pápa
Basilica
Minorrá
nyilvánította.

Mi még azért Filipovból a koraesti
megérkezésünk után busszal Šluknovba
mentünk a plébániára ahol egy kis
frissítőt kaptunk. Utána éjfél előtt
elindultunk gyalog (kb. 12 km) Filipovba
és oda is érkeztünk éjjel három óra
körül. Az ünnepélyes cseh-német
szentmise kora reggel 13-án 4 órakor
kezdődött a Litoměřice-i és Görlitz-i
püspökatyák
koncelebrálták
sok
paptesvérükkel. A bazilika tömve volt
cseh, német, lengyel hívekkel, amit a
környéken leparkolt
autóbuszokról
ismertünk föl, identifikáltunk.
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A múltszázad 30-as éveiben ez a hely
közép
Európa
leglátogatottabb
búcsúhelye volt és joggal nevezték
akkoriban Észak-Csehország Lourdesének. Èlményekben, de főleg lelki és
szellemi erővel föltöltve érkeztünk
szerencsésen haza pénteken este
január13-án.
Remélem
sikerült
soraimmal érdeklődést keltenem és
megismertetni talán számunkra ezen
kevésbé ismert kegyhelyet.

AZ EMLÉKTÁBLA A KÁPOLNA FŐOLTÁRA
ALATT

HÚSTYAVA ISTVÁN
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ANYANYELVÜKÖN DICSÉRIK
AZ URAT
Immár
10
éve
annak,
hogy
községünkben a szlovák ajkúak az
anyanyelvükön
hallgathatnak
szentmisét. Ennek kezdeményezője
Hanka Balgová és nővére Zdenka
Dördová, akik a szombat esténkénti
szentmiséken
előimádkoznak
és
énekelnek. Mivel ilyen aktív résztvevői a
csábi hitéletnek, megkértük meséljenek
magukról, hogy jobban megismerjük
őket.
Zdenka:
Liptón születtünk és ott töltöttük
boldog gyerekkorunkat, mélyen vallásos
szüleinkkel, akik imádkozni és énekelni
tanítottak minket. A családi házunk
szomszédságában áll a katolikus
templom, amikor csak tehettük,
mentünk a szentmisékre, már akkor is
szivesen énekeltünk.
Hanka:
Iskolás koromban sokat énekeltem
különféle eseményeken. Amikor a
katonák
bevonultak,
népdalokkal
búcsúztattam őket, vagy a kis
elsőáldozókat
köszöntöttem
a
templomban. Emlékszem, hogy július 2.
án Óhegyre szoktunk járni a búcsúra.
Egész úton odafelé imádkoztunk és én
egyedül énekeltem Mária énekeket.
Amikor beértünk a templomba és
énekeltem a: „Vykvitla ruža v
Starohorskom chráme”, minden hivő
csak engem hallgatott, aztán velem
énekeltek.
Felejthetetlen élmény volt. A böjti
időben a keresztnél énekeltem: „Ach

poďte krestania pozdraviť kríž svätý. . .”.
Sok földjeink voltak, segiteni kellett
szüleinknek, de a nehéz munkálatok
közben is énekeltem. Kint a hegyen csak
úgy visszhangzott az ének. Ott tanultam
meg énekelni.
Zdenka:
Amikor felnőttem a Tátrába mentem
dolgozni, ott ismerkedtem meg a
férjemmel. Eljöttem hozzá látogatóba
Csábra, de nagyon elszomorodtam,
mert csak akkor tudtam meg, hogy
magyar nemzetiségű. Az anyósom
szeretettel fogadott, csak az volt a baj,
hogy egy szavát sem értettem. De
megszoktam és a magyar nyelvet is
megtanultam. Három fiam született.
Milan, akitől két tehetséges unokám
van: az egyik színésznek tanul, a másik
rendezőnek. A második fiam sajnos csak
4 évet élt, nagypénteken délután 3- kor
halt meg ,amit nagy fájdalommal éltem
meg. Aztán nem sokára megszületett
Josko fiam, akitől szintén 2 unokám van,
ők még alapiskolások. A férjemmel
keresztény életet éltünk, aki súlyos
betegség után halt meg. A jó Isten
segítségével sikerült beletetörődnöm,
de máig is sokat imádkozok érte.
Hanka:
A férjemmel a nővérem Zdenka
lagzijában ismerkedtem meg és 1968
ban házasodtunk össze. Hála a jó
Istennek
hitben,
szeretetben,
egészségben élünk. Két gyerekünk
született, Ferko, aki tehetséges zenész
és Monika, ő tanítónő, akiktől gyönyörű
unokáink vannak.
Amikor Csábra jöttem nagyon nehéz
volt, mert semmit sem értettem
magyarul, de a férjem és az anyósomék
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segitségével
megtanultam.
Azt
gondolom szeretettel
befogadtak
maguk közé nem csak a család, de a
többi falubeli is.
2002- ben, az akkori lelkiatyának Mede
Károlynak felvetettem, hogy lehetnének
szlovák
szentmisék
a
faluban.
Megígérte, ha lesz 20 hívő a
szentmisén, akkor havonta egyszer
lehet róla szó. Egy kis idő után, már
hetente tartott szlovák szentmisét. Az
idén 10 éve, hogy énekelem a szlovák
énekeket, bár már nincs olyan jó
hangom, mint fiatal koromban. Ezért
nagyon örülnék, ha lehetőség lenne,
hogy a szlovák szentmiséken is játszana
valaki az orgonán.
Zdenka:
Köszönjük a lelkiatyánknak, hogy
továbbra
is
vannak
szombaton
szentmisék az anyanyelvünkön. Habár
én járok a magyarokra is. Szivesen
énekelek magyarul, de akkor vagyok
igazán boldog, ha szlovák énekeket
énekelhetek.
Hanka:
Amikor imádkozok, a jó Istennel
beszélgetek
a
fájdalmaimról,
félelmeimről, bűneimről, reményeimről,
szeretetemről, és örömeimről.
Dícsértessék a Jézus Krisztus!

A BESZÉLGETÉST KÖSZÖNI BOJTOS MÁRIA

10

2012. Húsvét

Mi fáj jobban
Ó, Jézusom fájó szívvel látlak a
kereszten,
Szörnyű kínjaidat látva megkérdezi
lelkem.
Ó jó Jézus a sok kín között, mi fáj a
legjobban?
Szúró tövis homlokodon, vagy az-a
seb ottan?
Ezt kérdezi a gyermek is és a szíve
dobban,
Sorra véve a kínokat, hogy mi fáj a
legjobban.
Az Úr Jézus keresztről, csak ezt
mondja csendben
Minden között legjobb fáj, ha
vétkezel gyermek.
(özv. György Mária gyűjteménye)

2012. Húsvét
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ELSŐÁLDOZÓINK
BEMUTATKOZNAK

Balga Dominik – szüleimmel
és
testvéremmel, Ricsivel élek. Szabad
időmben
szeretek
focizni,
számítógépezni és motorbiciklizni. Azért
várom
az
elsőáldozást,
hogy
gyónhassak, áldozhassak és később
majd ministrálhassak.

Baráth Sofia – nyolc éves vagyok,
Csábon
lakom,
szabadidőmben
örömmel vagyok a családommal,
szeretek tévét nézni és szeretem az
állataimat. Azért várom az elsőáldozást,
mert ott lesz a családom és hogy szép
hófehér ruhában leszek. Utána pedig
már nagyon várom a kistestvéremet,
akinek júliusban kell megszületni.

Bariak Ľubos – Csábon élek, a legjobb
barátom
Petranka.
Szeretem
a
kosárlabdát. Várom az elsőáldozást,
hogy Krisztus testét vegyem magamhoz.

György Barbara – nagyon szeretek
iskolába járni, mert találkozhatok a
barátaimmal és a legjobb barátnőmmel
– Dórival. Mindig örülök, hogyha együtt
játszhatunk, beszélgethetünk. Sok időt
töltök a cicáimmal is és persze a
számítógép előtt. A templomba is
szívesen
járok,
főleg
a
gyermekszentmisékre.
Figyelmesen
hallgatom, amit a lelkiatya mond. Már
én is izgatottan várom az elsőáldozást, a
szentgyónást. Persze a ruhát, tortát,
vendégeket, picit az ajándékot is – bár
tudom, nem ez-a fontos. Kíváncsi
vagyok, milyen érzés a szentmisén
felolvasni mint ahogy felolvas a
testvérem Sziszi, ezt már nagyon várom.
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Fónod Nóra – 9 éves vagyok és
Dacsókeszin élek. Nagyon szeretem a
kutyákat. Az elsőáldozást nagyon
várom, hogy a jó Isten kis
mennyasszonya
legyek.
Remélem
sikerül megcsinálni a vizsgákat.

Híves Bálint – szeretnék én is május 6.án osztálytársammal Barbival ott állni a
templomban és várni, hogy mikor jön
Jézus a szívünkbe. Tudom, nagy dolog
ez, hiszen Krisztus Testét veszem
magamhoz majd én is. Ezért
szorgalmasan készülök a hittanórákra.
Örülök, hogy Isten gyermeke vagyok és
várom, hogy én is ministrálhassak a
szentmisén.
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Kováč Romana – Dacsókeszin élek. Már
szeptembertől nagyon várom az
elsőáldozást, sokat gondolok rá, milyen
lesz ez a nap. Remélem minél
gyakrabban találkozhatok majd Jézussal
a szentáldozásban.

Molnár Attila – már nagyon várom
május 6 - át, mert akkor járulok első
szentáldozáshoz.
Azért
szeretnék
szentáldozáshoz járulni, mert már
nagyon szeretném az Úr Jézus Testét
magamhoz venni. Várom már, hogy a
barátaimmal együtt és a lelkiatyával az
oltárnál szolgálhassam az Urat.

2012. Húsvét
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testvéremmel Matiasal. Kiszucáról
költöztünk ide lakni, ahol rendszeresen
jártam a szentmisékre, itt sajnos nincs
ilyen lehetőségem. Nagyon szeretem a
hittant és már várom az Úr Jézussal való
találkozást.

Kováč Andrej – Dacsókeszin élek és 9
éves vagyok. A szüleimmel élek és
testvéremmel
Alexel.
A legjobb
barátom Dominik. Szeretek biciklizni és
szeretem a meséket.

Martin Dávid – Csábon lakom, van egy
testvérem,
Ádám.
A
kedvenc
időtöltésem a futball, szeretek még
biciklizni. Idén leszek elsőáldozó, ezért
örülök, mert közelebb kerülök Istenhez

Mirga Márió – 9 éves vagyok és
Dacsókeszin élek szüleimmel és két
fiútestvéremmel. Szeretek focizni. Igaz
keveset járok a templomba de az
elsőáldozást már nagyon várom.

Pástor Bernadett – Dacsókeszin élek és
9 éves vagyok. Van két testvérem.
Nagyon szeretem a kutyámat Lusyt. Sok
barátnőm van. Az elsőáldozást már
nagyon várom, mert találkozhatom az
Úr Jézussal.

Juríček Timotej – 9 éves vagyok és az
Apavai lazakon élek szüleimmel és
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KIS SZÍVEMNEK...
Kis szívemnek drága
kincse,
Nászali Kristína – Csábon élek, nagyon
szeretek számítógépezni, kosárlabdázni
és a kiskutyámmal játszani. Azért várom
az elsőáldozást, hogy az Úr Jézust
magamhoz vehessem és persze, hogy
kis mennyasszony legyek.

Ó, hogy várlak a lelkembe.
Édes -boldog-drága percek,
Mikor nyelvemhez ér tested.
Kenyér és bor színe alá
Rejtetted az Isten-formát,
Egyesülni vágytál velem,
Hogy szívem boldoggá
tegyed.

Sojková Petrana – Dacsókeszi élek
anyukámmal és nagymamával. 9 éves
vagyok. Sok barátom van – Berni,
Marek, Ľubko, Timotej, Dávid. Az
elsőáldozást már nagyon várom, mert
szeretnék Jézusnak örömet szerezni.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA BALGA JÁCINTA
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Teljesül hát régi vágyam,
Szívemből buzgón imádlak,
Áhítattal hiszlek, áldlak,
Szeresd kicsi báránykádat.
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„REJTETT TEHETSÉGEK”
Folytatjuk a múltkori számunkban
elkezdett „Rejtett tehetségek” c.,
községünkben élő tehetséges személyek
bemutatóját, amelyben két ügyes kezű
asszony nyilatkozik és vall kedvenc
időtöltéséről. Ügyes kezeikről bizonyít
ízlésesen berendezett otthonuk is.

CSÁBÍTÓ
férjem kispadot készítettet nekik és
összejött a „nyuszi család”. Ez mellett
sokat hímzek és kézműveskedem.

Bariak Mónika –
szabadidőmben
kosárfonással foglalkozom. Ezt az
ötletet nővéremtől kaptam és a
világhálón találtam a munkamenet
leírást. A kosarakat papírból fonom,
amelyeket előtte befestek és gondosan
összeillesztek. Amikor elkészülök vele,
belakkozom őket, hogy tartósabb
legyen. Többféle méretet is készítek –
virágoknak, játékoknak, bizsunak – ki
mire használja fel. Örülök néki, hogy
már többen is felfigyeltek kis
„alkotásaimra”
és
lakásukban
díszelegnek ezek a darabok.

Alman Ili – várónőként dolgoztam nyolc
éven keresztül és ezzel összefügg a
hobbym is. A nagyon sok elfoglaltságom
mellett, amely elveszi szabadidőm
zömét, találok egy kis időt arra is, hogy
kedvtelésemnek éljek. Egyike ezeknek –
most igen aktuális – „nyuszi család”

varrása. Az ihletet ott kaptam, hogy
egyszer egy bevásárló központban
láttam egy ilyen hasonlót. Hazajövet
megpróbáltam kiszabni és elkészíteni.
Három délutánomba is belekerült, amíg
kiszabtam, elkészítettem a ruháikat, a

ÖSSZEÁLLÍTOTTA BALGA JÁCINTA
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HÚSVÉTI VICCÖZÖN
Egy lelkész az alkoholtól való teljes
megtartóztatásról prédikál, és nagy
lendülettel így fejezi be a tanítását:
- A világ összes sörét fognám, és
beleönteném
a
folyóba!
Majd a még nagyobb hatás kedvéért
folytatja:
- A világ összes borát fognám, és
beleönteném
a
folyóba!
Végül felteszi a pontot az i-re:
- És a világ összes whiskyjét is
beleönteném
a
folyóba!
Elégedetten leül. Ekkor a kórusvezető,
mosollyal
az
arcán, így szól:
Végezetül
énekeljük el a
"Mint szarvas
hűs vízforrásra,
úgy szomjazik
lelkem rád..."
kezdetű dalt.
Egy férfit nem hagy nyugodni a
bűntudat, ezért elmegy gyónni.
Elmondja a papnak, hogy éveken át
dolgozott egy fatelepen és rengeteg
építőanyagot hordott haza.
- És mégis mennyit vittél el, fiam? kérdezi a pap.
- Elég sokat ahhoz, hogy a fiamnak
felépítsek belőle egy házat, aztán még a
lányomnak is. Később pedig magunknak
építettünk
egy
nyaralót
a
feleségemmel.
- Hát ez tényleg súlyos bűn. Úgy
gondolom, hosszabb vezeklésre lesz
szükség.
Mondd,
tartottál
már
bűnbánatot?
- Még nem, atyám, de ha maga hoz egy
ácsot, én hozom a faanyagot!
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A vasárnapi mise végén így szól a pap a
hívekhez:
- Van egy jó és egy rossz hírem! A jó hír
az, hogy van elég pénzünk a templom
tornyának a megjavításához. A rossz hír
az, gyermekeim, hogy mind a ti
zsebetekben van.
Egy lelkész az alkoholtól való teljes
megtartóztatásról prédikál, és nagy
lendülettel így fejezi be a tanítását:
- A világ összes sörét fognám, és
beleönteném a folyóba!
Majd a még nagyobb hatás kedvéért
folytatja:
- A világ
összes borát
fognám, és
beleönteném
a folyóba!
Végül felteszi
a pontot az ire:
- És a világ
összes
whiskyjét is beleönteném a folyóba!
Elégedetten leül. Ekkor a kórusvezető,
mosollyal az arcán, így szól:
- Végezetül énekeljük el a "Mint szarvas
hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem
rád..." kezdetű dalt.
- Mondja, Pista bácsi, maga mit szokott
csinálni, ha este nem tud elaludni?
- Én? Elszámolok háromig.
- Tényleg? Csak háromig?
- Igen, háromig, de van úgy hogy fél
négyig is.
HÚSTYAVA ISTVÁN

2012. Húsvét
VENDÉGVÁRÓ FALATOK
PIROS KARIMÁS TÖLTÖTT TOJÁSOK

CSÁBÍTÓ
vágunk az egyik csücskénél) kanalazzuk
a krémet, és gusztusosan megtöltjük
vele a "fehérjéket".
9. Salátaágyra helyezve rozmaringgal,
petrezselyemmel vagy újhagymával
megszórva tálaljuk.
CSÁBÍTÓ FALATKÁK

Hozzávalók 2 főre
6 nagy tojás, 1 ü ecetes cékla, 1,5 dl
almaecet, 2 csapott ek cukor, 1 ek
szemesbors, 1 tk só
Tojások töltelékéhez:
1,5 tk mustár, 2 ek majonéz, 1 ek ecet,
só és bors ízlés szerint, friss rozmaring
vagy petrezselyem a díszítéshez
Elkészítés:
1. Keményre főzzük a tojásokat
forrástól számított 10 perc alatt, hideg
vízfürdőbe tesszük, hogy könnyebben le
tudjuk választani a héját.
2. Közben elkészítjük a "páclét" : az
üveg ecetes céklát egy mélyebb tálba
öntjük, hozzáadjuk az almaecetet, a
cukrot, a borsot és a sót, jól elkeverjük.
3. Óvatosan belehelyezzük a héjuktól
megfosztott egész tojásokat úgy, hogy a
lé mindenhol ellepje őket.
4. Lefedjük, és legalább 12 órára,
legfeljebb 2-3 napra a hűtőbe tesszük.
5. A pácolási idő leteltével kivesszük a
tojásokat, hosszában félbevágjuk őket,
és a sárgájukat óvatosan kikaparjuk egy
tálkába.
6. Hozzáadjuk a mustárt, a majonézt, az
ecetet, sózzuk, borsozzuk, majd villával
pépesre-krémesre kavarjuk.
7. Ha túl kemény lenne, pici vízzel
lazítunk az állagán.
8.
Krémkinyomóba
vagy
műanyagzacskóba (aminek pici lyukat

Hozzávalók: 500g félgrízes liszt, 300ml
tej, 30g vaj, 30g élesztő, 20g
kristálycukor, só, 1 tojás, szézám mag,
liszt a gyúrótábla hintéséhez, zsír a pléh
kikenéséhez, kolbász, zöld paprika
Töltelék: 125g vaj (nátierkové maslo), 2
db. kenhető sajt (bambino), 4 gerezd
foghagyma
A liszthez hozzáöntsük a langyos tejet,
szétmorzsolt élesztőt, puha vajat,
cukrot és egy csipet sót. Kidolgozzuk a
tésztát, amelyet 30 percig pihentetünk
– kelesztünk.
A megkelt tészták
kinyújtjuk a kilisztezett gyúrótáblán fél
cm vastagságúra és kisebb köröket
szaggatunk belőle, majd a tepsire
helyezzük. Tíz percig hagyjuk pihenni és
a tetejét egy elkevert tojással kenjük le
és szézám maggal szórjuk meg.
Előmelegített sütőben megsütjük, majd
közben elkészítjük a tölteléket. A vajat
elkeverjük a sajttal és a áttört
foghagymával. A megsült, kihűlt
zsemlécskéket
félig
bevágjuk,
megkenjük a töltelékkel és kolbász
karikát helyezünk bele, amelyre egy
kerek szelet paprikát teszünk.
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REJTVÉNY
A rejtvényben a rózsafüzér egy titkát rejtettük el.

1. Apostol

1.

2. Az első csoda színhelye

2.

3. A kereszt felirata

3.

4. Júdea királya Jézus korában

4.

5. Szűz Mária édesanyja

5.

6. Gonosztevő, rabló, utonálló

6.

7. Szentély

7.

8. Hitetlen apostol

8.

9. Tehetség

9.

10. Tiszta, mennyei lény

10.

11. Egyházunk első vértanúja

11.

12. Noé hajója

12.

13. Hazai zarándokhely

13.

14. Evangelista

14.

15. Apostol
16. Ide menekült a szentcsalád
17. Jézus feltámasztotta őt
18. A bölcsek ajándéka
19. Ősatya- Izsák apja
20. A tanítványok nevezték így Jézust
21. Francia világi pap
22. Saul utáni király
23. Rózsafüzér népiesen
24. Isten háza
25. Mózes kőtáblára írta

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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KIFESTŐ GYEREKEKNEK

KÉSZÍTETTE CSÉCS FREDERIKA

A csábi plébániaközösség lapja, V. évfolyam 1. szám, 2012. Húsvét.
Felelős szerkesztő: ThLic. Balga Jácinta. Szerkesztő: Pintér Miroszláv.
Római Katolikus Egyház – Csáb, Petőfi utca 31, 991 25 Csáb.
Tel.: +421 4882 148, +421 903 174 933.
E-mail: fara.cebovce@gmail.com
Web: www.fara.cebovce.sk
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ÁMON, AZ ÁCS
(Túrmezei Erzsébet)

Két szálfát hoztak Ámon udvarára
és szólt a főpap: ,,Ámon, jól figyelj:
Kereszt legyen. Ne félj! Meg lesz az ára.
Durva, nehéz... Ne faragj rajt’ sokat.
Sürgős.’’ És Ámon munkához fogott.
Fejszecsapások hullottak a fára.
Akkor hajnalodott.
Felkelt az asszony is, a gyermek is.
,,Édesapám, milyen két furcsa fa!
Mi lesz belőle?’’ ,,Eriggy Salomé,
ne is kérdezd!’’ - döbben föl az apa.
Kis Salomé vidáman elszalad.
Milyen erős a nemrég béna láb!
Milyen jó volt Jézushoz vinni őt,
követve szívük halk sugallatát.
Csodálatos volt az a pillanat!
Ámon dolgozik. Készül a kereszt.
Nehéz a szíve. Ki is hordja majd?
Valami gyilkos, lator lázadó,
nyomorult emberteste függ le rajt.
Akárkié, annak nem hirdetett
bocsánatot szelíd Názáreti,
mint őneki.
A kis Salomé sírva jő megint:
,,Édesapám, ne ácsold azt a fát,
valami úgy fáj a szívem körül.’’
Ámon, az ács, verejtéket törül.
És két pribék cipeli már tova.
,,Hova, emberek? Csak azt, hogy hova,
kinek? Szóljatok! Két kérges kezem
keresztet, mást mindennap annyit
ácsolt,
de soha semmit ilyen nehezen!’’
,,Eh, valami hamis próféta volt.
Jézus. Hiszen hallhattad a nevét.
Nem emlékszel rá?’’ - ,,Jaj!
emlékezem.’’
,,Ámon, vidd már a pénzt. Kell a
kereszt.
Durva, nehéz. Éppen jó lesz neki.
Ha igazán Isten fia, ne félj,
majd leszáll róla a Názáreti.
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Őrajta lesz, nem a te válladon.’’
Ámon csak áll, csak áll, s két szót dadog
szünettelen: "Nem adom. Nem adom."
,,Megvettük, Ámon. Mi közünk veled?
Ácsolhatsz egyet önmagadnak is.
Ma az ács fia, holnap meg az ács.’’
,,Nem, nagyurak, kérlek, ma engemet.
Énrám sújtson le ostor, kalapács!
Ártatlan Ő. Annyit vétkeztem én.
A gyermekemet gyógyította meg!
Ha vért akartok, itt van az enyém!’’
"Elég volt Ámon, vedd a pénzedet!"
Kavargó, lármás gyülevész menet.
Látni akarnak, egymáson taposnak.
,,Ni, hogy’ vérzik! Ni, már megint verik!
Odanézzetek, már megint leroskad!’’
Ki hederítne rá, hogy valaki
ott tördeli kezét a vad menetben:
,,Nem az övé! Az enyém, az enyém!
Nekem adjátok! Az az én keresztem!’’
Csak másnap reggel vetődik haza.
Semmit se szól, semmit se kérd az
asszony.
A nagy kereszt ott állt a Golgotán
s ő fenn maradt, hogy álmatlan
virrasszon
és faggassa a kereszt titkait,
a nagy keresztét... hiszen az övé volt...
ő ácsolta... Virrasztott végtelen,
míg el nem kezdett pirkadni az égbolt,
Most hazajött. Az asszony is remeg.
Egymásra néznek; sír bennük a bánat.
Szívükbe hasít az a kacagó,
boldog gyermekhang. Szegény Salomé,
szegény, ő mitse sejt. ,,Édesapám,
álmomba’ láttam ám édesapámat!
Ámon sötét szeme látóra tágul:
,,Királyi széket... faragtam neki...
És uralkodik az egész világon?
Királyi szék lesz véres keresztfábul...
A te váltságod az Ő vére, Ámon.
Igen, kis Salomém, egyetlen leányom,
gyönyörű álmod volt: próféta-álom!’’

