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A karácsony a béke szigete
Végtelen hálával tartozunk személy szerint
mindannyian azért az isteni ötletért, hogy
megalomániákra hajló világunkban a Tökéletes
és Örök magára vette emberi sorsunkat,
emberségünket magzati állapotunktól a
kiszolgáltatott szeretet beteljesítéséig.
A téli hidegben, különösképpen a kihűlt emberi
szívek között különösen arra vágyakozunk
karácsonykor, hogy a család melegében
szeretetre leljünk.
Isten Földre jöttének hírül adását köszöntéssel
kezdi az angyal, majd bátorítással folytatja:
„Üdvözlégy... ne félj!” Ebben az örömhírben újra
ajándékká válik az anyai hivatás és a magzat.
Mária válaszában ez tudatosan fogalmazódik
meg: „Lám, ezentúl boldognak hirdet engem
minden nemzedék!” A kis Jézussal eltöltött
kilenc hónap, a Magzat minden moccanása
az Isten jelenlétének, életet ajándékozó
szeretetének tudatosulása és egyben öröm is.
Heródesben féltékenység ébredt, katonái
megrendültség nélkül öltek.
Ó, emberiség, hogyan jöjjön el hozzád a te
Alkotód és Megváltód, hogy az neked jó legyen,
hogy Isten nagysága hiúságodat meg ne sértse,
elképzeléseidet kicsinyes boldogságaidról el ne
szakítsa, hogy aztán ott állhass az Isten előtt az
ítéletkor, kezedben felhalmozva, markolva,
ölelve mindazt, amit el nem engednél még Érte
sem!
Ó, Istenember! Drága Gyermek! Imádunk
téged és hódolunk előtted! Édesanyád hite
gyümölcseként ölel magához. Máriával szereti

a Gyermek Jézust az ember a legtisztábban
és legszebben. Az elfogadás első pillanatától
fogva egészen mostanáig és örökké.
Jöjjetek pásztorok, mondjátok el az angyalok
énekét: Dicsőség a magasságban Istennek és
békesség a földön a jó szándékú embereknek!
Boldog pásztorok, mit is láthattatok, ha még
hazafelé is magasztaltátok az Istent!
Szegények Istene, aki gazdaggá tetted őket,
engedd, hogy felsorakozzunk a pásztorok
mögött hódolni Fölséged előtt.
Egyszerűsödjetek le karácsonyfák, el ne
árnyékoljátok a Gyermek gazdagságát!
Szelídüljetek ajándékok, hagyjatok időt a szívek
találkozásának! Hiszen értünk jött el, hogy
velünk lehessen. Nem a birtoklás, a vagyon, a
terveink, a jövőnk számít most, hanem a jelen
a maga egyszerűségével és kiteljesedésével.
Isten meglátogatta az ő népét, szeretetet és
békét hozott, és az emberek befogadták őt.
(világháló)

Békés, áldott Karácsonyi
ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónak.
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VELÜNK TÖRTÉNT…
Templombúcsúnk napja
Templombúcsúnk napját szeptember
15.-én ültük meg. Már hagyománnyá vált,
hogy vendég lelkiatyát fogadunk ezen a
napon, hogy az ünnep kiemelkedőbb
legyen. Így látogatott el hozzánk volt
lelkiatyánk – ft. Mede Károly atya,
aki a Nagyszombati egyházmegyében
működik és négy esztendőn keresztül
volt egyházközségünk kormányzója.
Örömmel érkezett körünkbe és mutatta
be az ünnepi szentmisét, aminek egyben
főszónoka is volt. A szentmise keretében
áldozati adományként került az oltárra
a Vándor Szűzanya szobra, amely a
Parla utcán járt végig abban az időben.
A szentmisét az „Életért való kilenced”
zárta, amelyet naponta végeztünk
egyházközségünkben. A szentmise után
lehetőség nyílt az atyával való személyes
találkozásra és beszélgetésre.

Nemzeti menetelés az
„Élet védelméért”
Az idén először került megrendezésre a
nemzeti menetelés az „Élet védelméért”,
amelyen több mint hetvenezer ember
vett részt, hogy támogassa az Élet
védelmét a fogantatás pillanatától
egészen a természetes halálig. Az
eseményre Kassán került sor szeptember
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22. Egyházközségünket lelkiatyánkon
– ft. Novák József-en kívül még három
hívő képviselte. A délelőtti órákban
Kassa város főtemplomaiban egyes
egyházmegyék szerint voltak a hívek
beosztva, ahol püspök atyáikkal és az őket
képviselőkkel celebráltak a szentmisét. A
besztercebányai egyházmegye részére a
Krisztus Király templomban gyülekeztek
a hívek, akikhez ft. Marián Bublinec
szólt szentbeszédében. Délután három
órakor kezdődött Kassa utcáin a
menet, ahol képviselve voltak az egyes
egyházközségek szerte országunkból.
Ezt a menetet egy ima kilenced előzte
meg, amelyet egyházközségünkben is
naponta végeztünk.

Ministránsaink
és
felolvasóink
beavatása
Szeptember 22. három fiú és négy
leány volt templomunkban az ünnepi
szentmise keretében beavatva a
ministránsi és felolvasói szolgálatba. A
beavatott ministránsok: Pásztor Kevin,
Balga Szebasztián és Celeng Norbert
a felolvasók – Hegedűs Andrea, György
Mária, Boros Laura és Pajer Katalin. A
szolgálatot vállalók megígérték, hogy
hűségesen és méltón vesznek részt a
szent cselekményekben az Úr oltáránál.
Az Ige liturgiáját a lányok könyörgése
zárta az áldozati liturgia részétől pedig
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már a fiúk az oltárnál beöltözve szolgálták
az Urat.

Termésáldás
Az őszi betakarítások után méltóképen
hálát adtunk az Úrnak a bőséges termésért.
Október 6. került sor templomunkban
a termésáldásra, amelyet lelkiatyánk a
szentmise keretében végzett el. Filip
Mária sekrestyésünk kézügyességének
köszönhetően az oltár elé került a soksok hívek által összegyűjtött termés,
amiért hálát adtunk a Teremtőnek.
A termésáldást követően lelkiatyánk
gyűjtést hirdetett ki a megtermett
javakból, amely két héten keresztül
zajlott.
A
begyűjtött
termést
továbbítottuk
a
Besztercebányai
székesegyház által meghirdetett karitatív
célokra – a szükséget szenvedőknek és
hajléktalanoknak. Az Úr fizessen meg
minden bőséges adakozónak.
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A Mária Légió közösségi ünnepe
A helyi Mária Légió „Örömünk oka”
praesidiuma az idén ünnepelte
működésének
ötödik
évfordulóját.
A nyolc aktív tagból és hatvanhat
segédimádkozóból
álló
közösség
évente megüli ezt az eseményt. Együtt
ünnepelnek és lelkileg töltekeznek.
Az idén október 20. került rá sor, hogy
jubileumi ünnepüket megüljék. A
templomban kezdődött a közösségi
összejövetel, ahol a tagok és egyben
jelenlevő szimpatizánsok elimádkozták
a Tessera imát. Ezt pedig egy
dokumentumfilm követett, amelyet a
Hustyava család vetített le. Beszámolót
láthattunk benne Erdélyi útjukról, ahol
Böjte Csaba atya által működtetett
gyermekotthont
látogattak
meg,
melyben egy nevelt keresztlányuk
él. Ezúton lettek átadva a
csábi
hívek által gyűjtött adományok is. A
dokumentumfilm vetítése után közös
agapé volt a templomkertben.

Elhunytainkra emlékeztünk
November 2. a szentmise keretében
megemlékeztünk elhunyt testvéreinkről,
akik
egyházközségünkben
éltek,
működtek
vagy
pedig
hozzánk
tartoztak és idegen földben pihennek
testi maradványaik. Egy-egy gyertyát
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gyújtottunk
mindazokért,
akik
mint papok, kántorok, sekrestyések
vagy pedig buzgó hívek szolgáltak
egyházközségünkben
és
áldozatos
munkájukkal továbbadták a hitet az
utánuk jövő nemzedéknek. A szentmise
után polgármesterünk – Martin
László – megkoszorúzta az I. és a II.
világháborúban
elhunyt
katonák,
valamint Szeder Fábián benedekrendi
szerzetes emlékművét.

A Hit évének lezárása
Krisztus Király vasárnapján szerte a
világban lezárult a Szentszék által
meghirdetett Hit éve. Egész esztendőn
keresztül
igyekeztünk
elmélyülni
hitünkben úgy egyéni mint közösségi
szinten. Egyházközségünkben lelkiatyánk
– ft. Novák József atya – hónapról –
hónapra tartott katekéziseket az Apostoli
hitvallásról. Ezeken a szentmiséken
közösen könyörögtünk az Úrhoz a hívek
könyörgésében, hogy a hithirdetők az
egész világon legyenek példamutatói
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annak, amit szájukkal megvallanak és
vezessék a rájuk bízottakat az igaz útra.
A Hit évének záró szentmiséjén
lelkiatyánk megáldotta azokat a
kereszteket, amelyeket otthonainkból
hoztunk és az Apostoli hitvallás alatt
kezünkben tartva őket közösen vallottuk
meg hitünket és tettünk tanúságot róla.

Ádventi koszorúk megáldása
Ádvent első vasárnapján megkezdtük
az új liturgikus évet. A díszek helyett
felkerült az oltárra az ádventi koszorú,
ennek az időnek legjellegzetesebb
szimbóluma. A szentmise keretében
megáldott koszorú és az első gyertya
fénye felébresztette lelkeinkben a
várakozás meghitt pillanatait. Az
oltár elé kerültek azok a koszorúk is,
amelyeket híveink otthonaikból hoztak
megáldatni. Így nem csupán a templomi
közösségben, de családjainkban is együtt
lehetet imádkozni, elmélkedni és várni az
Úr eljövetelére.
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Az ádventi koszorúk mellé lelkiatyánk a
világhálón keresztül egy ádventi naptárt
is csatolt, ahol napról-napra más és más
cselekedetekkel lehetett várakozásunkat
szebbé és üdvösségszerzőbbé tenni.

Szent Miklós ünnepe
Immár hagyományosan szent Miklós
ünnepének tájékán közösen gondoltunk
erre a bőkezűen adakozó szentre, aki a
gyermekek körében igen közismert. A
december 4.-i diákszentmise után közénk
is ellátogatott a Mikulás, akit a legjobban
talán a legkisebbek vártak. Csilingelő
gyermekhangok fogadták őt izgatottan,
aki a nagy várakozásra megérkezett
négy segédangyala kíséretében. Először
a szolgálatot vállaló ministránsokat
és felolvasókat ajándékozta meg,
majd következtek a legkisebbek és a
legvégén a lelkiatya. Mindenki nagy
elégedettséggel és örömmel távozott
ezen este templomunkból. Hála és
köszönet azoknak, akik örömet tudtak
szerezni a legkisebbeknek az ádventi
időszak elején.

Ádventi kézműves foglalkozás
December 14. került sor a szintén
hagyományos
ádventi
kézműves
foglalkozásra a plébánián. Öröm volt
látni, hogy középiskolás diákjaink is
eljöttek és a kisebbik társaiknak segítve
megpróbáltak ők is bekapcsolódni
az ádventi előkészületekben. Kétféle
tevékenység volt előkészítve, amit a
Mária Légió tagjai irányításával sikerült
elvégezni.
A
mézeskalácssütésbe
a kisebbek szorgoskodtak, míg a
nagyobbak
angyalokat
készítettek
karácsonyfadísznek. Amikor megsült a
finom mézeskalács, mindenki örömmel
díszítette. A jó ádventi hangulatot
a felhangzott zene, finom illat, forró
„karácsonyi tea” és ügyes gyermekkezek
biztosították. A végén nem hiányzott
a közös játék sem, amely vidám
gyermekkacagással
volt
jellemző.
Köszönet lelkiatyánknak, hogy ismételten
együtt lehettünk és valami hasznosat is
készítve jót szórakozhattunk. Munkánk
gyümölcse majd a karácsonyfákon lesz
látható a templomban.
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Egy szép emlék

A „Szállást keres a Szent Család” ima kilencedre való emlékezés.
Kislány korunktól maradt ránk ez-a szép emlék, amikor december 15.-től egészen Ádám Éva
napjáig este öt órára jártunk házról-házra imádkozni, énekelni és végezni a „Szent Család”
kilencedet. Az esti csendben, falunk utcáin felcsendült a szép ének – „Szállást keres a szent
család, de senki nincs ki helyet ád…”, elül ment a Szent Család képet vivő személy, majd
utána a többi imádkozó. Több csoportra voltunk felosztódva – alvégben, a falu közepén
és a felvégben. Megérkeztünk a befogadó családhoz, akiknél az este imádkoztunk és ott
maradt náluk egész másnap estéig a Szent Család képe. A kilenced imákból, énekekből,
majd egy rózsafüzér-imából állt össze. Ezt kilenc családnál, kilenc napon át végeztük.
Majd megváltozott minden. Megalakultak a szövetkezetek, sok volt a földeken a munka és
fejlődött a világ. A TV elvette a figyelmünket és lassan elmaradtak a régi szép szokások.
Visszaemlékezve a szokásokra úgy döntöttünk, hogy ismételten elkezdjük végezni a
kilencedet. Voltak évek, amikor a templomban végeztük közösen, de a felvégi csoport úgy
döntött, hogy megpróbál házaknál ismét összejönni és felidézni a régi szép kilencedek
emlékét. Akkori lelkiatyánk – ft. Mede Károly atya szintén nagy híve volt ennek a
kezdeményezésnek és eljárt velünk, családjainkba végezni a kilencedet. A képen látható
személyek közül már többen nem élnek, de a szép emlék még mindig a szívünkben él.
Minden alkalommal elénekeltük a Kovács vak lányáról szóló éneket, amit szeretnénk itt
közölni, hogy ne merüljön feledésbe.
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Egek királynéja, mennyország csilla,
Ő a fényes csillag, a szép Szűz Mária.
Bujdosik Mária sűrű siralmában,
keresi nyughelyét, sehol nem találja.
Szent József, Mária, nagy útra indultak,
Jeruzsálemben, mert szállást nem találtak.
Látják Máriának szülőállapotát,
menj el Szűz Mária, nem adhatunk szállást.
Sír a Szűz Mária, szíve fájdalmában,
hogy hol lesz szálása a zord éjszakában.
Közeleg az idő, a szülés órája,
hol fog megszületni világ Megváltója.
Bemegyen Mária egy kovács lakásba,
kérvén ő ott szállást csak egy éjszakára.
Hallod-e te kovács könyörülj meg rajtam,
adjál nekem szálást nagyon elfáradtam.
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kis Jézust láthatta megjött szemefénye.
Így szólítják atyját és az édesanyját,
látták a szemeim ártatlan Jézuskát.
Úgy van kedves Atyám te nagy gazdag kovács,
a Szűz Máriának nem adtál szállást.
Jaj ha tudtam volna a legszebb szobába,
adtam volna szállást neki a házamban.
Inkább én feküdtem volna istállóban,
sem hogy Szűz Mária ártatlan Jézuska.
Ó a Szűz Mária tett olyan nagy csodát,
meggyógyította a kovácsnak vak lányát.
Szentháromság Isten adja és engedje,
áldassék közöttünk a drága Szent Neve.
Dicsértessék tőlünk az Úr Jézus Neve,
Áldás és szent béke szálljon híveire.

Nem adhatok szállást, mert sok vendégem van,
az én szobáim mind elfoglalva vannak.
De a kovácsnak egy vak kezetlen lánya,
Máriának mondja menj az istálóba.
Nem messze van ide egy rongyos istálló,
Betlehemi útban ott meg is nyughattok.
A kovács vak lánya róla gondoskodik,
jól tudom magamról, ápolás jól esik.
Ki is ment Mária rongyos istállóban,
megszülte szent Fiát szénára, jászolyba.
Barmok leheltek rá hideg éjszakába,
Mária könnyei hulltak Jézuskára.
Oda ment a leány gazdag kovács lánya
rongyos istállóba Máriát találja.
Mondja Szűz Mária a nyomorék lánynak,
hajolj le leányom vedd fel szent Fiamat.
Lehajolnék hozzá, fájdalom nem látom,
nincs kezem szent Fiad fölvenni nem tudom.
De lehajolt a lány kinyíltak szemei,
kinyúltak kezei Jézuskát felveszi.
Óh, csodák csodája a kovács vak lánya,
kinyitván két kezét Mária szavára.
Lehajolt Jézusért lett szeme világa
tündöklött kezébe a világ Megváltója.
Hazatért a leány vígan nagy örömmel,

Szeretnénk, hogy ez-a szép imakilenced nem
merülne feledésbe és hogy gyermekeink,
unokáink folytatnák és ők is tovább adnák a
jövő nemzedéknek.
B.B és B.I
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REJTETT TEHETSÉGEK

A rejtett tehetségek rovatunkban olyan tehetséges emberek mutatkoznak be köreinkből,
akik szabad idejük minden pillanatát kedvtelésüknek szentelik. Ezúttal Fónod Róbert hajó
modelljével és Lőrincz Mária horgolt terítőivel gazdagít bennünket.
Türelem a négyzeten
A mai rohanó világban csodálatra és
irigyre méltó azaz ember, akinek a
türelme mérhetetlen. Ahhoz, hogy
egy tehetség kialakuljon az emberben,
legfőként akarat, érdekeltség, kitartás
és nagy türelem szükséges a végcél
eléréséhez. Ilyen embernek ismerem
Csáb község egyik férfi lakosát- Fónod
Róbertot (továbbiakban Robi), aki
papír és műanyagból már számtalan
sok modellt készített.
Robi tehetsége fokozatosan
alakult ki kiskorától kezdve. Ő volt az a kisfiú, akinek a gyermekkora legózással,
szétszedem- összerakom játszással telt. Persze a legtöbbször mindig sikerült a
szétszedett dolgokat összerakni, de volt, amikor egy- két alkatrész mindig fölöslegben
kimaradt. Érdekeltsége végül kiterjedt a papír és műanyag modellek készítésére is.
Eleinte egyszerű papír és műanyag vadászrepülőgépeket, utasszállítókat, robotokat,
űrhajókat rakott össze, majd később papírból összeragasztotta a Lőcsei várat is. Az év
minden hónapában sikerült összerakni valamilyen tárgyat papírból, mivel egy havilap
kimondottan az ilyen tehetségű embereknek állított össze különböző modelleket.
Az ünnepek alkalmával- névnap, születésnap vagy karácsony- Robinak mindig egy
műanyag modell volt a kívánsága, amit meg is kapott. A középiskola és a távoli munka
következtében ezen kedvtelése háttérbe szorult, mondhatom, hogy kb. 10-15 évig nem
is készített semmilyen modellt. De a tehetség, amely kiskorában kifejlődött kezeiben, az
már örökös maradt.
A 2011-es évtől újból felbukkant ezen kedvtelése, méghozzá vitorlás hajók, gályák és
repülő modellek formájában. Azóta már három vitorlás hajót készített el (Santa Maria,
H.M.S. Beagle, H.M.S. Bounty) és egy római
gályát. Továbbá elkészítette legértékesebb
alkotását Nelson admirális csatahajóját –
az angol H.M.S. Victory- t, amely 110X75
cm méretű és összeállítása öt hónapot vett
igénybe. Nemcsak hogy elkészíti a hajókat,
de mindegyiknek át is tanulmányozza
történelmét, amelyet nagy örömmel
mesél el barátainak. Ez a hobbi nagyon sok
időt, türelmet igényel, valamint nagyon
sok segédeszköz szükséges a modellek
elkészítéséhez- ecset, festék, csipeszek,
cérnák, stb…
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Büszkén kijelenthetem, hogy Robi számos
modell versenyen részt vett, Ipolnyéktől
kezdve Nyitra, Besztercebánya, Érsekújvár,
és még sorolhatnám, ahonnan különböző
díjakkalkülöndíjakkal,
hírnévvel
gazdagította saját magát és Csáb községét.
Napjainkban könnyen hozzálehet jutni
különféle modellekhez, az elkészült modellek
bemutatása, kiállítása és a versenyképesség
egyre nagyobb motivációval bír Robi
iránt. Köszönet ezen lehetőségeknek,
kisgyermekkori hobbija újra feléledt és a
tehetséges személy tovább fejleszti önmagát.
Ezúton is kívánok/ kívánunk neki nagyon sok türelmet és kitartást, remélve hogy
egyszer majd Csáb község lakosságának is lehetősége lesz ezen csodálatos alkotások
megtekintésére.
Fónod Zsuzsanna
pedagógus
Ügyes kezek
Bizonyára többen a lányok és asszonyok köréből
tudnak és szeretnek horgolni és a díszes terítők ott
találhatók asztalaikon vagy polcaikon, vitrinjeikben.
Lőrincz Manyi-néni kézimunkáit látva, megcsodálva
elmondhatjuk, hogy „végig horgolta életét”. Lakásukba
belépve tanúi lehetünk annak, hogy kézügyessége
hobbivá vált és szebbnél-szebb terítői lépten-nyomon
láthatóak. Ahogy maga is meséli, már 15 éves korától
horgol. Édesanyja kézügyességét látva ő is kezébe
vette a horgolótűt és öröklött tehetségét ez által is
hasznosítja. A mintákat újságokból lesi el és bevallja,
hogy minden terítőből duplát készít – egyet a
mennyének ajándékozva vagy pedig a rokonságnak,
ismerősöknek, másikat pedig saját maga részére
teszi el. A terítők halmazából nem hiányoznak a kis
angyalkák sem, harangok, hópihék, amiknek ilyenkor
karácsonykor igen megörül az ember. Ott jártamkor
elmesélte, hogy a rokonság apraja-nagyját ellátja
horgolt pulóverekkel, sapkákkal, díszes sálakkal, amit
odaadó lelkesedéssel készít. A munkái nagy részét az
esti órákban készíti, TV-nézés mellett.
Bízom benne, hogy a fiatal lányok – akik már nem
igen élnek ilyen tevékenységekkel – ellesnek egyegy technikát és kedvet kapnak az idősebb generáció
kedvteléseiből, hogy ne vesszék ki a kézműves
foglalkozás falvainkból.
(B.J.)
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Az ünnepváró
mézeskalács illata
Amikor otthonainkat, iskolánk folyosóit
és plébániánkat átjárja a mézeskalács
illata, mindenki tudja, hogy közeleg
a karácsony. Gyermekeink évről-évre
várják ezeket az előkészületeket és nagy
örömmel kapcsolódnak bele a sütésbedíszítésbe, hogy az apró kalácsokkal
másoknak örömet szerezzenek. Az idei
mézeskalácssütés sem maradhatott el
a plébániai kézműves foglalkozáson. Itt
beszélgettem el velük.
Nem csupán a lányok, de a fiúk is
nagy lelkesedéssel jöttek a kézműves
foglalkozásra, amikor megtudták, hogy
mézeskalácsot fognak sütni. Az előre
elkészített tésztát már a nagyobbak
nyújtották és jöhettek a mesefigura
formák, karácsonyfák, csizmák, harangok
… és mindenféle karácsonyi szimbólum,
amit az ügyes kezek gondosan raktak
egymás mellé a sütő pléhre. A konyhából
elinduló finom illat máris végigjárta a
folyosót és szobákat és már lehetett
tudni, hogy sikerült. A lányok ügyesen
rakták a megsült kalácsokat a pléhről és
máris lesték, melyik „csúnyácska”, hogy
megkóstolhassák. Közben elmesélték,
hogy otthon is nagyon szeretnek
segíteni – főleg ami a mézeskalácssütést
illeti.
„Anyukának,
nagymamának
mindig segítünk” – mondja Dóri, Lauri,
Marcsi, Emili, Szofi. „Az iskolában is
már sütöttünk szüleink részére – itt 170
darabot készítettünk – persze többen
és más-más tanítónénivel, hogy aztán
a karácsonyi műsor után szüleinket
megajándékozzuk
saját
kezűleg
készítettet meglepetéssel. Ott be is
csomagoltuk őket”- büszkélkednek a
lányok. Katka örömmel hozzáfűzi, hogy
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Katalin-napra anyukájával mézeskalács
szíveket készített az egész osztály
számára, minden szívre az osztálytársak
nevének kezdőbetűjével. Ez 19 darab
volt és még a tanító-nénié a huszadik.
Mónika, Dominika és Matyi már
idősebbek, ők már profi szinten díszítik
a kalácsokat. A legfiatalabb fiúk Dani és
Szebi szintén ügyeskednek és örömmel
mutatják, hogy melyek az ő általuk
díszített kalácsok – házikó, mozdony,
harang.
Az öröm csak fokozódik, amikor
megtudják,
hogy
lehet
belőle
fogyasztani is és a legszebbek száradás
után fel lesznek fűzve és a templomi
karácsonyfára kerülnek majd fel. Persze
vihet mindenki haza is mutatóba, hogy
lássák otthon, milyen ügyes kezek
sütötték.
Ilyen kevés kell ahhoz, hogy másoknak
örömet szerezzünk – gyermekeinknek,
szüleiknek, nagyszüleiknek. Kívánjuk
nékik, hogy a közelgő ünnepekben naprólnapra fokozódjék ez az öröm és mindvégig
megmaradjon lelkeikben. 			
			
(B.J.)
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Imádkozva és énekelve szolgálni
Dacsókeszi községében élnek olyan
személyek, akiknek az ima szolgálata
betölti mindennapjaikat. Ez a feladat
nem kis áldozattal és felelősséggel
jár. Ilyenek közé tartozik Dacsókeszi
egyházközségének
előimádkozója
Huszár Gabriella is, akit mindannyian
Gabi néniként ismerünk. Őt kérdeztük
imaéletéről és a nem könnyű feladat
végzéséről:
Mióta előimádkozó és kitől vette át ezt
a szolgálatot?
Ha nagyon az elejére akarunk
visszatekinteni, akkor 1985-ben kezdtem
besegíteni az akkori előimádkozónak
Zatyko Máriának (Nyúka). Akkor kezdtük
el a Fatimai engesztelő imaóra végzését,
amelyet a hónap minden 13. napján
tartottunk és jelenleg is tartunk. Az idő
elteltével egyre aktívabban részt vettem
és szerepet vállaltam az imádságokban,
míg 1993-as évtől teljesen átruházták
rám ezt a feladatot. Közel 20 évtől vagyok
előimádkozó, de sajnos betegségeim
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gyarapodásának következtében, már
kevesebbet végzem az előimádkozást, s
inkább segítek azoknak, akik majd ezt a
feladatot tőlem átveszik.
Ön szerint nagy felelősséggel jár-e ez
a feladat?
Nem is hogy felelősséggel, de teljes lelki
odaadással. Fontos, hogy tiszta szívből
és lélekből fel legyünk készülve erre
a feladatra, és az idősúlyát ne mérjük.
Természetesen ehhez a feladathoz hozzá
kell készülni, több mindenre oda kell
figyelni a rózsafüzér elvégzésekor, vagy
ha kántoroskodni kell a szentmisén,
rendszeresen figyelembe kell venni az
ünnepnapokat és az szerint elvégezni
a liturgiát. Nagy előkészülettel jár az
imádságok és énekek összeállítása
az ünnepi szentmisékre, felkészülés
a keresztúti ájtatosság elvégzésére
és az oltáriszentség imádására. Lelki
felkészüléssel jár az elhunytért végzett
imaóra, ahol a megholtak lelki üdvéért
imádkozunk hol a temetőben- halottas
házban, hol pedig a templomban.
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Vannak-e kedvenc imái vagy énekei?
Kedvenc imám a rózsafüzér, amelyet
mindig elvégzek. Szerencsére többször
ellátogattam
Medjugorjeba,
ahol
hozzájutottam
olyan
imádságos
füzetekhez, amelyben a Szűzanya által
elhangzott imádságok vannak leírva,
és én ezeket a hét minden napján
elimádkozom. Szeretem a májusi és
októberi Szűzanya énekeket. Nagyon
sok új és régi éneket ismerek, és mivel
emlékezőtehetségem kiváló, így olyan
énekekre is emlékszem, amelyeket 5
éves koromban hallottam a korabeli
előimádkozóktól. Ezek sajnos a mostani
imakönyvekben nincsenek benne, de én
akkor is eléneklem, ha csak egyedül tudom
a szöveget, mert szeretném, ha a jelenkor
hívői is meghallják és megismerjék ezen
gyönyörű miseénekeket.
Mivel telnek a napjai, otthon is
imádkozgat napközben?
Igen, mindjárt a reggelt azzal kezdem,
hogy két tized rózsafüzért elmondok,
majd az imádságos füzeteimből egy

órácskát imádkozom. Az Úr angyalát 3
vagy 4 alkalommal is elmondom egy
nap, mert úgy vettem észre, hogy nagy
erővel hat rám. Esténként gyermekkorom
imáit felidézve gondolok a Szentatyára és
családom tagjaira.
Ön szerint, miért van, hogy a mai kor
embere nem talál időt az imára, mi
okozza ezt?
Sajnos szerintük minden elsőbb és
fontosabb, mint a templom, az imádság
és az istentisztelet. Sokukat leköt a
munka, ami még talán megérthető, de
sajnos sokak idejét ma már a televízió és
a számítógép tölti ki.
Mit üzen az olvasóknak?
Azt, hogy szeressék a Jó Istent és a
Szűzanyát, mert ő fogja Szent Fiát kérni
bűneink bocsánatáért. Ne fáradjunk bele
az imádságokba és kérésekbe, mert a Jó
Isten meghallgat bennünket és ő általa
eljutunk az örök boldogságra.
Fónod Zsuzsanna
pedagógus
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Látogatás Tusnádon
2013 szeptember 14.-én reggel elindultunk
feleségemmel és fiunkkal Sándorral
Romániába. Románián belül pedig
Tusnádfürdőre a Böjte Csaba által létrejött
Szent László Gyermekvédelmi Központba.
2007-ben Böjte atya Budapesten a
Semmelweis Egyetemen tartott előadást,
ahol fiunk Ferko is jelen volt. Többek között
szó esett arról is, hogy jó lenne ha minél
többen (képletesen keresztgyermekként)
elfogadnának
egy-egy
gyermeket
otthonukból és támogatnák lehetőségeik
szerint.
Így történt, hogy véletlenszerűen egy
akkor 9-éves kislány jutott fiunknak
keresztlányként
Tusnádfürdőröl.
Személyesen még soha nem találkoztak,
interneten és telefonon tartják a
kapcsolatot. Karácsonykor, szüli, vagy
névnapjakor küld, küldünk ezt-azt, mire
éppen szüksége van. Azóta középiskolás
16- éves nagy lány lett belőle és már
mindannyian személyesen is szerettük
volna őt megismerni. Elhatároztuk, hogy
idén mikor Ferko is hazalátogat Angliából,
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meglátogatjuk őt és az otthont ahol él.
Az internetes egyeztetés ellenére Kati, így
hívják: Gábor Kinga Kati éppen külföldön
tartózkodott. Fiunknak közben vissza kellett
mennie Oxfordba, hol a doktorit végzi,
mint tudós-genetikus. Így nélküle vágtunk
neki az útnak. Vittük a tisztítószereket és
pénzt, amit összeadtak a csábi hívek. Itt
szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
bármivel is hozzájárult. Külön szeretnénk
megköszönni a lelkiatyánknak, aki szívesen
kijelentette a templomban a gyűjtést erre a
célra és felajánlotta, hogy az adományokat
a parókiára is lehet vinni. Még egyszer
köszönjük hozzájárulását. 780 kilométert
tettünk meg oda és vissza szintén.
A térkép utólag készült. Mi bementünk
Kolozsvárra,
Marosvásárhelyre,
Segesvárra..., ezért volt hosszabb az út.
Többször megálltunk útközben enni,
inni, megpihenni, valamit megnézni, majd
22 óra 30 perckor érkeztünk Tusnádfürdőre.
Ott már 23.30 volt, mivel egy óra eltérés
van Szlovákia és Románia között. A Szent
Anna kastélyhoz érve egy tábla várja az
odalátogatót: Isten hozott.
Bekopogtam és két lány jött ajtót nyitni.
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Köszöntem, majd mondtam, hogy a
Szent László Gyermekvédelmi Központot
keresem. Azt felelték jó helyen jár (akkor
még nem tudtam, hogy ez a szó szoros
értelmében így van). Vártam, hogy valaki
felnőtt is odajön, de nem jött. Majd
megkérdeztem ti miért vagytok még fent?
Önöket vártuk, válaszolták. Az egyikük
nagyon kedvesen mosolygott, úgy tűnt
mintha ezt akarná mondani: én vagyok
az, valójában miattam jöttek? Majd
megkérdeztem: és hogy hívnak titeket?
Én Gábor Kinga Kati vagyok, mondja az
egyikük. Azonnal magamhoz öleltem, ezt
látva a feleségem és Sándor ők is odasiettek
az autóból. Majd megmutatták hová
parkoljunk és a szobát ahol aludhatunk.
Mi odaadtuk Katinak az ajándékot
(tőlünk), és néhány csokit a barátnőjének.
Még este nyolc óra körül telefonon
felhívtuk Kolozsvári Tibort a Szent László
Gyermekvédelmi központ vezetőjét, hogy
ne várjanak, mert későn érnénk Tusnádra,
már olyankor nem illik zavarni és úgy
döntöttünk valahol hotelban alszunk és
reggel fojtatjuk az utat. Mire Kolozsvári
Tibor azt válaszolta várni fognak bármikor
is érjünk oda, szobánk is van készítve

ez miatt ne álljunk meg. Ő még később,
valamikor éjszaka fog haza érkezni. Így is
történt.
Másnap reggel, mikor felkeltünk, kilépve
a balkonra, mely végig fut a villa teljes
egyik oldalán, mindenfelé kicsi ruhák
száradtak. Ha tovább néztünk, csodálatos
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kép tárult elénk, mit este nem láthattunk.
Hatalmas hegyek vettek körül, őrizték
Erdély Gyöngyét. Mikor már hallottuk,
hogy ébred a ház, megkerestük a központ
vezetőjét Kolozsvári Tibort. Beinvitált
minket az étterembe, hogy reggelizzünk
mi is. Megköszöntük és mondtuk, hogy mi
már reggeliztünk. Majd jöttek a gyerekek,
illedelmesen köszöntek és imádkoztak:

A szívem első gondolata, hozzád száll fel
Istenem... imát, majd ezzel fojtatták: ki
asztalt terítesz az égi madárnak, teríts
asztalt szegénynek, árvának s nyújtsd ki
Atyám, nyújtsd ki jóságos kezedet, adj a
koldusnak is tápláló kenyeret. Ételben,
italban legyen bőven részünk, gondviselő
Atyánk könyörögve kérünk. Ámen.
A gyerekek fel vannak osztva családokra.
Tíz gyermek van egy családban, kicsitől a
legnagyobbig, hogy olyan legyen mint egy
igazi család és tíz család van Tusnádfürdőn.
Összesen 100 gyermek. Jöttek egymás
után, köszöntek és imádkoztak hangosan
és rutinosan. Lehetett látni, hogy nem
miattunk viselkednek így, ők így élnek.
Mikor elfogyasztották a rámával kent
kenyerüket és egy olcsóbb felvágott karikáit
és a teájukat, felálltak és imádkoztak:
Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve,
szívből hálát adunk, kezünk összetéve.
Áld meg ezt a házat és annak gazdáját,
fordítsd vissza néki a szíves jóságát. Áld
meg a szegényt a szenvedőt és árvát s a
benned bízóknak viseld mindig gondját.
Ámen.
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Reggeli után kimentünk az autóhoz,
kinyitottuk, egyet fordultunk és üres
volt. Mit saját részünkre vittünk ásvány
vizet, papucsot stb. is elvitték. Mi persze
mosolyogtunk ezen, belül pedig sírtunk.
A gyerekek végig vezettek minket a
szobákon. Megmutatták ki hol alszik,
kinek hol van a szekrénye. Fogták a
kezünket, hozzánk simultak a szemük
csillogott, áradt a szeretet belőlük. 10.30kor szentmisére mentünk. Szentmise után
a gyerekek megebédeltek, majd Katival
és barátnőjével Terikével elmentünk a
Kati nagymamájához 11 km-re Tusnádtól

Mikóújfaluba. Egy kicsi, régebben
téglából épített, kivakolatlan háznál
álltunk meg. A 72 éves (többnek kinéző,
gondokban megöregedett) nagymama
könnyes szemekkel mutatott fiára, Kati
apukájára, akin szemmel lehetett látni,
hogy alkoholizál. Felesége elhagyta az öt
gyermekkel együtt. Katin kívül még van
négy fiú. Kati bátya a közelmúltban eljött
az intézetből, talált munkát, most dolgozik.
Három öccse az intézetben van Tusnádon.
A nagymama örült a cukornak, tojásnak
és a többféle lisztnek. Megmutatta a színes
TV-ét, mit abból a pénzből vettek mit Ferko
küldött tavaly Karácsonyra Katinak. Kati
boldogan mutogatta cipőjét, pizsamáját,
szvetterét, miket a keresztapja Angliából
küldött. A nagymamánál kit Kati nagyon
szeret, nem sok időt tölthettünk, mert
másnap kezdődött náluk az iskola és
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tudtuk, hogy van még elintézni valója a
tesók körül is.
Kézzel fogható dolgokat vittünk,
mindenért hálájukat és köszönetüket
küldik mindenkinek aki csak a
legcsekélyebb ajándékkal is hozzájárult.
Cserébe kézzel meg nem fogható dolgot
kaptunk szebbet, nagyobbat, értékesebbet.
És sokat tanultunk tőlük ez alatt a kis idő
alatt. Megtapasztaltuk hogy a szeretethez
nem kell semmi, csak szív, mivel meríteni
tudunk belőle. A szeretet, mire minden
ember vágyik itt lebeg körülöttünk, annyit
meríthetünk belőle amennyi csak kell.
Ezeknek a gyerekeknek nincsen semmijük,
mégis gazdagabbak mint közülünk bárki
Csábon. A Jó Isten szeretete építette ezt
a világot és ez a szeretet soha nem fogy
el, csak egyszerűen be kell engedni a
szívünkbe és teremni fog jóságot a jóság
békét, majd boldogságot és csak ekkor
fogjuk látni igazán szépnek ezt a szép
világot.
Adja Isten, hogy úgy tudjunk élni, hogy
mirólunk, mindenkinek „a jó” juthasson es
zébe.
Hušťava Ferenc
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A világegyetem keletkezése és fejlődése
(Összehasonlítás a Biblia és a tudomány között)
(folytatás a szeptemberi számból)
NEGYEDIK NAP
Biblia: Az égitestek teremtése
Tudomány: A világegyetem történetében rendkívül fontos szerepet játszott
a naprendszer keletkezése. Kb. 9 milliárd év után a szupernovák maradékaiból
keletkezett a naprendszer: Nap, Föld, Hold és a naprendszerünk többi égitestei. Csakis
a naprendszer közegében keletkezhetett lehetőség az élet kifejlődésére. Ilyen feladatot
nem teljesíthetett akármilyen naprendszer. Nagyon szigorú követelményeket kellett
kielégíteni ami nagyságot (méreteket), összetételt az égitestek méreteit és összetételét
illeti, … Az első napok (mint égitestek) hidrogén és héliumon kívül további kémiai
elemeket is kellett hogy tartalmazzanak az élethez fontosakat ez a szén, nitrogén, oxigén,
… Ezek a hidrogén és hélium atomom magok fúziójával egyesülésével keletkeztek.
Magyarázat: A negyedik napon keletkezett a Nap és a Hold mint égitestek, vagyis a
mi naprendszerünk. Itt nincs szinte semmilyen eltérés a Biblia és a tudomány között,
tartalom és időben sem. A tudomány ezt az időszakot nagyon pontosan meg tudja
határozni matematikailag is és a világegyetem keletkezési korszakának a második
felébe helyezi (nyolc – tíz milliárd év után).
ÖTÖDIK NAP
Biblia: A vízi és az égi állatok teremtése
Tudomány: Fundamentális fontosságú a mi nézetünkből a holt anyag fölélesztése.
Kb. 10,7 milliárd év után keletkeztek az élő anyag első formái a Földön. Tudományos
szempontból ez nem volt valami hirtelen átmenet a szervetlenből a szerves anyagba,
hanem hosszas fejlődés amit folytonos kvalitatív változások kísértek. Ezeknek a
változásoknak a keletkezését a modern tudomány megnyugtatóan megmagyarázza.
Magyarázat: Az ötödik nap az élet és élőlények valós keletkezésének a napja, főleg a
vízi élőlények és a madarak keletkezése a tudomány szerint 11 – 12 milliárd év után.
( folytatjuk)
								 (p-p)
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RECEPTEK

Karamellás képviselőfánk
• 6 dcl hideg víz
• 250 g Hera
• 300 g sima liszt
• 7 db tojás
• pici só

A vízbe belevágjuk a vajat a sót és addig főzzük,
amíg a vaj elolvad. Állandó keverés mellett
bele szórjuk az átszitált lisztet, főzzük kb. 5
percig. Ha már a tészta elválik a fakanáltól, kész.
Hagyjuk kihűlni. A 7 tojást egyenként keverjük
a tésztába mixerrel. Habzsákba tesszük és
köröket nyomunk a sütőpapírral kibélelt
tepsire. 180 fokon fél óráig sütjük. A kihűlt
fánkokat keresztbe vágjuk.

Elkészítjük a karamellás krémet:
• 7 dcl tej
• 200 g kristály cukor
• 4 Zlatý Klasz
• 1 Hera
• hulala tejszín

A cukrot megkaramelizáljuk, hozzáöntjük
a tejet, hogyha felolvad a tejbe a karamell,
hozzáadjuk a zlatý klasz-t, főzzük és hagyjuk
kihűlni. A kihűlt krémhez hozzáadjuk a Hera-t.
Habzsákba rakjuk és rányomjuk a fánk alsó
részére. Hulala tejszínt keményre felverünk egy
kis porcukorral, szintén habzsákkal rányomjuk
a karamellás krém tetejére.
A fánk tetejét cukormázzal díszítjük:
• 200 g porcukor
• 5-6 kanál forró víz.

ifj. Tóth Katalin

Számok a községünk életéböl
Csáb lakosainak száma 2013 decemberében : 1019
Ebböl a gyermekek száma falunkban : 133
és a 70 év feletti lakosok száma : 83
2013 – ban 13 –an költöztek be falunkba.
Újszülöttek száma 2013 – ban : 9
Elhúnytak száma 2013 – ban : 16
Házasságot 4 pár kötött a csábi templomban,
és 7 kis baba lett megkeresztelve.
Elsöáldozók száma : 9
A szentmiséken 16 ministráns segédkezik 4 csoportban.
A felolvasó lányok száma : 12
Templomunkat 15 csoportban 4 – esével takarítják a lányok - asszonyok heti
váltakozással.
Egyházközségünkben müködik a Mária Légió csábi praesidiuma 8 aktív taggal és 66
segédimádkozóval.
És a Rózsafüzér társulatban 10 csoportban 200 imádkoznak a hívek.
A Remény katolikus heti lap elöfizetöi száma 2013 – ban 35 , és a helyi lapunkat a
Csábítót 120 példányban adjuk ki, 4 – szer egy évben.
(A beszámolót összeállította: Pulai Alica)
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KIFESTŐ

A képet készítette Csécs Frederika
A csábi plébániaközösség lapja, VI. évfolyam 4. szám, 2013. Káracsony
Felelős szerkesztő: ThLic. Balga Jácinta.
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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