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2014. Templombúcsú
Szűz Mária tisztelete

Mária
születése
hajnalcsillag
az
emberiség egén. A megváltás művének
a kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét
ünnepeljük, amely Máriában megjelent
a világban. Mária születése öröm, ahogy
minden születés öröm, mert reményt
erősíti bennünk. Valami szép, valami szent
kezdődik. A keresztény tisztelet mindig
fontosnak tartotta megemlékezni arról,
aki a Megváltó édesanyja lett. Teljesen
kell a Szűzanyát tisztelni : Mit érték ez
alatt ? Azaz mind belső és mind külső
tisztelettel. Ebből pedig az következik,
hogyha Mária nekünk égi Édesanyánk mi
pedig gyermekei vagyunk, akkor azzal
tartozunk neki, amivel e gyermek test
szerinti édesanyjuknak tartoznak.
Belső tisztelet :
- becsülni, szeretni kell Máriát
- követni kell az ő erkölcseit,
- viselni és élni kell jámbor, alázatos,
egyszerű életét.
Külső tisztelet :
- bizonyos imádságokat imádkozzunk,
pl.: ( Üdvözlégy Mária, Oltalmad alá
futunk, stb. )
- vannak akik látogatják képeit, oltárait,
búcsújáró – helyeit.

Mária tisztelete a katolikus ember számára
nem közömbös dolog, hanem hitünk
lényegéből fakad és kötelező.

Rev. Miskei László
Wellandi magyar plébános
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VELÜNK TÖRTÉNT…
Csábi orgonaest – immár negyedszer
2014. május 11. immár negyedszer
került
megrendezésre
a
Csábi
orgonaest, amelynek keretében évrőlévre orgonaművészek szóltatják meg
templomunk orgonáját. Az idei koncertre,
a helyi Csemadok szervezete felkérésére,
Réz Lóránt egri orgonaművész érkezett.
Rövid
kommentárokat
az
egyes
művek eljátszása előtt Dr. Tóth Árpád
budapesti karnagy adott, aki egyben a
műsorvezető is volt. A koncert keretében
szólistaként fellépet falunk lakosa Híves
Mária. Az előző évektől eltérően az
idei orgonajátékot a templomban ülő
hallgatóság is „láthatta” kamerák és
kivetítő segítségével.

Elsőáldozás hitközösségünkben
2014. május 18. elsőáldozás volt
hitközösségünkben, amelynek keretében
nyolc gyermek járult szentáldozáshoz.
Négy lány – Balga Dorina, Balga
Emília, Chuťková Gabriela és Zaťko
Alexandra, majd négy fiú – Ďörď
Christopher, Jakab Sven, Kováč Alex
és Kováč Tomáš járulhattak először az
Úr asztalához, bűneiktől megtisztulva a
szombati szentgyónásban. Ünnepélyes
keretek között vitték az oltárra áldozati
adományaikat,
amelyek
között
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volt egy saját kezűleg elkészített jó
cselekedetekből álló szívecske is. Novák
József
lelkiatyánk
megköszönte
a szülőknek és a keresztszülőknek
áldozatos munkájukat a nevelés terén
és a példamutató keresztény életben
egyaránt. Továbbra is buzdította őket a
Jézushoz vezető útra.

Tíz éves papi jubileum
2014. június 12. ünnepelte lelkiatyánk Novák József – tíz éves papi jubileumát. A
szentmise keretében hálát adott az Úrnak
azért a sok-sok kegyelemért, amellyel
végigkísérte őt eddigi papi pályáján. A
szentmise után verssel és szép énekkel
– Ároni áldással – köszöntötték a fiatalok
és a hívek. Továbbra is kívánunk néki
nagyon sok erőt és egészséget, türelmet
és mennyei derűt hivatása betöltéséhez.
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Hidak Európában – Múlt és jövő
A Visegrádi országok ifjúsága közötti első
találkozóra került sor a helyi alapiskola
éttermében 2014. június 14. szombaton,
amelynek
előadója
a
budapesti
Paál Gergely volt. Témaja „Az NDK
orvosai” és a „A Vasfüggönyön át” című
dokumentumfilm előkészületeiről szólt.
A program megnyitója, falunk lakosa –
Balga Ferenc egyetemi hallgató volt,
aki rövid bevezetőben ismertette a
Vasfüggöny leomlásával kapcsolatos
történelmi eseményeket. A bemutatkozás
után következett az 1950-60-as évek
kelet-német és csehszlovák társadalmi
helyzetének bemutatása. Ezt követték
a beszámolók a filmek forgatásáról és
személyes hozzászólások a jelenlevők
részéről.

Úrnapi körmenet
Június 22. hagyományos körülmények
között ünnepeltük meg Jézus Krisztus
jelenlétét az Oltáriszentségben – a
Kenyér és a Bor színe alatt. Vasárnapi
napon ültük meg ezen ünnepet, az
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ünnepi szentmise után, Krisztust
követve a templomunk falain túl. A
gondosan elkészített négy „gulipka”
jele annak, hogy híveink összetartóak
és tudnak közösen készülődni egy-egy
ünnepre, amely a megszokottnál több
áldozatot igényel. Legnagyobb öröme a
gyermekeknek van, akik virágot hintve
az Oltáriszentség előtt kifejezik gyermeki
hódolatukat. Ne engedjük, hogy ez-a
hagyomány kivesszék közösségünkből.

Medjugorje-i zarándoklat
2014. június 22. egyhetes Medjugorjei
zarándoklatra indult hitközösségünk
nyolc híve – Balga Mária, Boros Laura,
Bugyi Jennifer, Cibuľa Jaroslav, György
Mária, Fónod Ilona, Lőrinc Mária és
Lőrinc Norbert. Külön élmény volt
számunkra, hogy Csábon vette kezdetét
a zarándoklat, mivel itt volt a gyülekező
a zarándokok részére – Rimaszombat,
Fülek, Losonc, Léva és a Csallóköz tájáról.
A zarándoklat lelki vezetője - Németh
Rezső atya – szentséges litániát végzett
templomunkban Jézus Szent Szívéhez
majd áldásával útra bocsátotta a
medjugorjeei zarándokokat. Imáinkkal
mi is végigkísértük őket ezen az úton.
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Tanévzáró szentmise
Minden diák és pedagógus nagy öröme
a szünet. Június utolsó hete záróakkord
az iskolaév számára és ezért illő hálát
adni az Úrnak mindazért a kapott
jókért és kevésbé jókért, amelyekben
részesültünk. Ilyenkor befejeződnek
diákszentmiséink is és méltóképen –
egy kis agapéval – zárjuk a tanévet. A
szentmise után mindenki nagy örömmel
fut a plébániára, ahol az anyukák már
előkészített falatokkal és édességekkel
várják a gyerkőcöket. Az idei agapét
Baráth Zoltán készítette, lelkiatyánk
közreműködésével. Külön örömként
szolgált, hogy a legkisebbek is eljöttek
anyukájukkal és ki-ki talált magának
megfelelő szórakozást – sportolt,
beszélgetett, zenélt, társasozott. Nagy
örömmel vártuk a gondtalan, felhőtlen
nyarat és pihenést.
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Nyári tábor
Immár nyolcadszor került megrendezésre
az idei nyári táborunk, amelyet
Rimakokaván töltöttünk július 20. –
25. Harminchárom gyermek és hat
felnőtt pihent, szórakozott és töltött
el vidám perceket megköszönve azon
személyeknek, akik adományaikkal
segítették ezt a örömteli perceket
– községi hivataljainknak – Csáb,
Dacsókeszi, Bátorfalu (mivel ebből
a községekből is jöttek gyermekek),
magánvállalkozóinknak és jó lelkű
adakozó híveinknek egyaránt. Sok
élményben részesültek a gyerkőcök
– tánc, szórakozás, sport, fürdőzés,
túra
Somoskán,
elmélkedések,
szentmisék,
kézműves
foglalkozás,
„bolha piac”, koncert … Külön köszönet
polgármesterünknek
–
Martin
Lászlónak – aki meglátogatta a tábort és
segített a koncert megszervezésében.
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Szentkúti zarándoklat
Nagyboldogasszony ünnepén – augusztus 15. –
hitközségünk hívei Novák József lelki vezetővel
elindultak a megújított Mátraverebély – Szentkúti
zarándokhelyre. Híveink ragaszkodnak ehhez a
kegyhelyhez, mivel már őseink is ide zarándokoltak
és kerestek vigaszt a Szűzanyánál. A megújított
kegyhely még jobban fokozta a hívekben a vágyat
a zarándoklatra. Odaérkezve fogadtak a ferences
testvérek és a szentgyónásban megújulva végeztük el
a Szűzanya keresztútját. A szentmise előtt katekézisben
a hitről és a babonáról hallottunk, majd az ünnepi
szentmise nagy élményeket nyújtott a számunkra –
három nyelven folyt – szlovák – mivel a kassai érsek
atya Bernard Bober volt a főcelebráns, magyar
nyelvre fordította püspöki helynöke – Pásztor Zoltán
atya, majd latin nyelven. Szentségi körmenettel zárult
az ünnepi szentmise, amit litánia követett.
Hagyományőrző lakodalom
2014. augusztus 30. különleges hagyományőrző lakodalom volt egyházközségünkben,
amely keretében örök hűséget esküdött egymásnak falunk polgármestere Martin
László és Fónod Zsuzsanna. Az akkori palóc hagyományokat megtartva sátoros
lakodalom volt, hagyományos díszítéssel, ételekkel és zenével, amelynek vendégei
nem csupán a helyi, környékbeli lakosok voltak, de jelen voltak a lengyel, magyar
testvérközségek meghívottai is. A szentmise főcelebránsa falunk szülötte - ft. Miskei
László atya volt kanadából, aki Novák József lelkiatyával jelen volt e szentség
kiszolgáltatásánál. Az ifjú párnak nagyon sok boldogságot és örök hűségét kívánunk.
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Az ember szabad akarata a Teremtő zseniális műve
A szabad akarat nem jelenti azt, hogy bármit megtehetünk, amihez kedvünk
van, hanem azt jeleni, hogy megvan a lehetőségünk, hogy szabadon válasszunk
több különböző lehetőség közül. A cselekvés szabadsága nem azonos az akarat
szabadságával. A szabad akarat kérdésében az egyik elvileg lehetséges döntés az “igen”:
igen, akaratunk szabad, vagyis létezik a szabad akarat. Az akaratszabadság kérdése
különösen nagy fontosságú, hogy miért tette ezt az Isten, ezt sajnos emberi logikával
nem tudjuk felfogni és csak részben megmagyarázni.
Ha Isten úgy döntött volna, hogy minden az ő akarata szerint álljon fenn
változatlanul, akkor teljesült volna a terve, és a világ máig is teljes, tökéletes lenne
szeretettel és békével. Mivel azonban szabad akaratot adott az embernek, az ember
döntése által beléphetett a bűn a világba. Ebből nem következtethetünk arra, hogy,
Isten előre eltervezte és akarta a bűnt, ez teljesen összeegyezhetetlen az ő jóságával,
tehát nem állja meg a helyét, ellentmondást szül, mert így Isten lenne a bűn okozója.
Gyakran találkozunk a Bibliában a “Térjetek meg felszólítással. Ez azt feltételezi, hogy a
megtérésnek lehetségesnek kell lennie. Ez egy további részletezést igényelne az Isteni
és emberi logikáról – gondolkodásról (talán majd később).
Akaratunkat a vágyaink befolyásolják, azért vagyunk a döntéseinkért felelősek, mert
azok azt mutatják meg, hogy mi van a szívünkben. Az akaratunk az okozat, a szívünk
az ok. Jézus ezt úgy fogalmazta meg, hogy „amivel csordultig van a szív, azt szólja a
száj” (Mt 12,34). Azt is mondta, hogy „a szívből származnak a gonosz gondolatok,
gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az
istenkáromlások” (Mt 15,19). Az ok nélküli akarat nem létezik. Az akaratunkat a szívünk
állapota befolyásolja.
Ahhoz, hogy az akarat ne legyen determinált, kiváltó ok nélkülinek kell lennie, és
teljesen semleges állapotban kell a döntéshelyzet elé kerülnie. Csak ez a szabad akarat
lehet a felelősség alapja. Szabad akarat alatt azonban rendszerint azt a fajta akaratot
értik, melyet semmi nem okoz, ha az akarat okozat lenne, már nem lenne szabad. Ahhoz,
hogy az akarat ne legyen determinált, kiváltó ok nélkülinek kell lennie, és teljesen
semleges állapotban kell a döntéshelyzet elé kerülnie. Csak ez a szabad akarat lehet a
felelősség alapja. A döntéseinkért azért vagyunk tehát felelősek, mert azok a szívünket
tükrözik, nem azért, mert semleges, ok nélküli elhatározások lennének. A döntéseinkért
akkor is felelősek vagyunk, ha a bűneink miatt nem tudunk máshogyan dönteni, csak
Isten akaratával szemben. Ez a tény nem a felelősségünket, nem is a dönteni képes
akarat létét, sokkal inkább az akaratunk morális szabadságát kérdőjelezi meg. Amiért
szintén felelősek vagyunk, az hogy akaratunkat saját bűneink kötik gúzsba, hacsak
maga Isten – kegyelemből – szabaddá nem teszi.
Az ember bátran Istenhez kiálthat, Tőle segítséget kérhet! Erre is Isten az embernek
szabadságot adott. Ettől még Isten szuverenitása nem csorbul semmit, hisz szuverén
döntése volt ez is.
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Az ember csak akkor felelős a tetteiért, ha szabad akarata van. Metafizikai értelemben
az embernek feltétlenül szabad akarata van, képes döntéseket hozni, nem robot vagy
automata. Ha Isten nem adott volna az embernek szabad akaratot, nem vonhatná
igazságosan felelősségre a döntéseiért. Akarattal viszont felruházott, ezért felelősek
vagyunk a döntéseinkért. Az ember szabad akarata nélkül csak egy egyszerű
beprogramozott gép, robot (pl. mint egy számítógép), vagy egy élő de nem gondolkodó
munkaerő lenne és ez ellentétben lenne Isten céljával az emberrel. Isten céljai között az
emberrel az is, hogy tovább fejlődjünk az Ő akarata és elvárása szerint. Ez egyik az Ő
rejtélyes céljai közül, hogy mikor jön el újra, mikor teljesül be az Ő akarata, mikor éri el a
célját a szeretetén keresztül.
							
(p-p)
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Mátraverebély – Szentkút varázsa

Mit értünk ez alatt a szó alatt? Ezt, csak az-a ember tudja megfejteni, aki évről-évre
elzarándokol erre a csodálatos kegyhelyre, érzi a Szűzanya segítő erejét akkor, amikor
letérdel a Szent Szűz lábaihoz.
Mi is minden évben augusztus 15.
elzarándokolunk erre a helyre. Az idei évben
már nagy lelkesedéssel vártuk a napot, mikor a
mi kis csoportunk elindult a búcsújáró helyre.
Azért is, mivel megújították a kegyhelyet. Amikor
odaérkeztünk, feltárult előttünk a nagy változás.
A Szűzanya szobra lekerült a barlangból a kút
közelébe és így az idős, beteg emberek számára
jobban elérhetővé vált. Fent a barlangban pedig
a mozaikok kompozíciója tárul elénk, ami a
Szent Szűz életét majd a fenti barlangnál pedig
a magyar szentek és ferences testvérek képét
ábrázolja.
Lelkiatyánkkal – Novák József atyával – a csábi
és a dacsókeszii hívekkel egy autóbusznyian
zarándokoltunk
ide.
Odaérkezésünkkor
a kegytemplomban fogadott a ferences
testvér Pellegrin atya, aki elmondta a felújítás
részleteit és gyönyörködhettünk a templom
újjá varázsolásában is. Azután elvégeztük a
keresztutat, Máriához fohászkodva. Mindenki
nagy buzgalommal kapcsolódott be az
egyes állomásokba. A keresztút elvégzése
után kezdődött a szentmise, amit most nagy
meglepetésünkre szlovák nyelven, de magyar
fordítással végeztek, mivel a kassai érsek atya
celebrálta a szentmisét. Ezután következett az
elmaradhatatlan körmenet. Egy kis felfrissülés
után – ki-ki a maga zarándokebédjét fogyasztva
– részt vettünk a litánián. Ezt követte a
megvásárolt
kegytárgyak
megszentelése.
Végezetül levonultunk az autóbuszhoz és
fájó szívvel búcsút intettünk a Szűzanyának.
Megígértük, hogy a következő évben is
elzarándokolunk, hogyha tehetjük.
Nagy hálával tartozunk lelkiatyánknak – Novák
József atyának és a hitoktatónknak – Balga
Jácintának, akik ezt a szép felejthetetlen napot
megszervezték. Legyen érte hála és köszönet.
özv. Balga Mária
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Zenés csábi diákmisék

Plébániánkon a diákmiséken való zenélést 2007 tájékán keltettük újra életre. Az elején
orgona kísérte az énekeseket, de a falunkban működő zeneiskolának köszönhetően ahol a fiatalok hangszert is tanulhatnak - az orgonát leváltották a gitárok, melyekhez
még furulya is társult.

A kezdetekkor igyekeztünk ismertebb ifjúsági énekeket énekelni, hogy minél többen
csatlakozzanak hozzánk. Később volt egy olyan év is, amikor szinte minden héten új
éneket tanultunk, ezzel is próbáltuk változatosabbá, színesebbé tenni a repertoárunkat.
Sokan megfordultak a csapatban: Balga Dávid, Balga Tamás, Balga Marcel, Csécs
Miklós, György Marika, György Szilvia, Híves Boglárka, Híves Bálint, Zatyko Dóra,
Zatyko Dávid.
Köztudott, hogy a kisgyermekekből nagylányok, nagyfiúk lesznek, akik az alapiskola
után középiskolát választanak, mellyel gyakran együtt jár az is, hogy a diákmiséken már
sajnos nem tudnak részt venni.
A zenés diákmisék jelenleg aktív résztvevői Zagyi Nikolas (gitár), György Veronika
(furulya, ének), Miskei Monika (ének) és György Adrián (ének), ők szintén olyan
diákok, akik jövő szeptembertől középiskolába mennek, ezért nagy szükség van az
utánpótlásra, hogy tovább tudjuk vinni ezt a szép hagyományt.
Filip Ferenc kántor által összeállított füzetekből mindenki számára elérhetőek a
szövegek. Merjék ezt használni a gyerekek, diákok, csak biztatni tudom őket: énekeljetek
bátran! Jöjjenek el a szülők gyermekeikkel, nagyszülők unokáikkal és a közös énekléssel
még felemelőbbé tehetjük a diákszentmiséket.
Lehet ez egy jó, közös szerda délutáni “program”, hiszen a populárisabb énekek mellett
Novák József atya is mindig a gyerekek nyelvén szól és ad valami maradandót, valami
tanulságosat, valami elgondolkodtatót. Közvetlenségével, különböző eszközeivel (plüss
majom, babszemek a befőttes üvegben, piknikfelszerelés, furulya, stb.) még jobban
leköti nem csak a legfiatalabbak figyelmét.
A 150. zsoltárban ezt olvashatjuk: ”...dicsérjétek őt citerával és fuvolával...”. Én is
invitálok mindenkit, hogy jöjjön és dicsérjük együtt az Urat gitárral, furulyával és zengő
énekünkkel.
Zaťko Veronika
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Úton egy Ország felé

Születésünkkor elindul, de még nem mi építjük, egyenlőre csak
vezetnek rajta. Tapossák, egyengetik, hogy minél könnyebb
legyen járnunk ezen a kinek hosszú, kinek rövidebb úton. Piciny
korunkban szüleink, rokonaink, majd tanítóink azok a táblák
ezen az úton, melyek mutatják az irányt az útszűkülést, avagy
hogy éppen nem mi vagyunk a főúton. Minden út rejteget
valami szépet, de vigyáznunk kell, mert ha már senki nem
fogja a kezünket a kórmánykereket mi forgatjuk. Az
életünk van a kezünkben, amit a Jó Istentől kaptunk nagy
lehetőségként. Vigyáznunk kell rá nagyon. Kincseket
kell gyűjtenünk, amiket majd magunkal viszünk. Ha
ezek a kincsek a zsebünkben vagy a bankszámlánkon
vannak, könnyű az út, mehetünk repülővel is. Ha
viszont a zsebünk is és a bankszámlánk is üres csak
gyalog mehetünk, sokszor cipő nélkül. Homokos úton
ha megyünk meglátszanak a nyomaink a homokban.
Mikor nem egy pár, hanem két pár nyomat látunk,
Jézus is velünk megy, hogy tudassa, most vagy
hozzám közel. És még közelebb leszel ha elesel és
ott fekszel a porban, mint akkor én a Golgota felé
vezető úton, kereszttel a hátamon. De ha csak egy
pár nyomat látunk magunk mögött a homokban, nem
biztos, hogy Jézus magunkra hagyott, lehet, hogy az ő
nyomait látjuk és épp a hátán visz minket. Mindannyian
percről-percre haladunk előre és néha nagy gödrökön
kell áttörni magunkat. Elakadunk egy időre, mikor az
idő halad, mi viszont nem haladunk a kitűzött országunk
felé. Dúl-fúl a lelkünk, a világ rohan körülöttünk, majd jön
a vasárnap és elmegyünk a templomba egy órácskára.
Mikor kijövunk azt vesszük észre, lenyugodott a lelkünk,
megnyugszik mint a kisgyermek, mikor édesanyja ölében
van. Tudja most biztonságban van, mert anyja nagyon
szereti. A mi lelkünk is azért nyugodott meg, mert érezte
most valahonnan nagyon nagy szeretetet kap, mint a
gyermek az anyja ölében. Mi is olyan közel voltunk Istenhez.
Megsimogatta lelkünket, lehet, hogy átölelte, még az is
lehet, hogy fülünkbe súgta nagyon csendesen nehogy
megzavarjon, talán ezt súgta: …jó, hogy itt vagy,
nagy
örömet szereztél nekem, hogy eljöttél, gyere gyakrabban
én nagyon várlak, mert nagyon szeretlek...
Majd újra elindulunk és egyikünk épít a másik szépít,
harmadik tanít, véd...stb. Mivel hogy nem vagyunk egyformák
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a Jó Isten előtt talán olyanok vagyunk, mint a húrok a
gitáron. Mivel a húrok sem egyformák éppen ezért
keletkezik egy gyönyörű dallam mikor megpengetik
és ha rá helyzzük az újunkat a húrokra, akkor a
hosszát is meg tudjuk változtatni, mire még több
és újabb dallamot kapunk.
Majd
találkozunk
emberekkel,
kik
megsértenek minket és olyan gyűlöletet
ébresztenek bennünk, hogy legszívesebben
viszonoznánk nekik. De Isten szeretete végtelen.
Egy szikra mindíg ott lapul szivünk legmélyén és
csendesen várja, hogy újra lángra kaphasson és azt a
sok rosszat elégethesse, mely szívünket nyomja, hogy
szinte már dobogni sem bír.
A hatalom a gazdagság szédítő magasba tudja emelni az
embert. Az emberek fölé, ahol elveszíthetjük
uralmunkat saját magunk felett a magasban megszédül az
ember. Csak egy példa a zsidók eltaposása.
Jézus arra tanít minket, hogy nem felfelé kell kapaszkodnunk ha
hozzá akarunk menni...
-ha engem akarsz követni és hozzám hasonlóvá akarsz lenni, nem az
ég felé kell menned, hanem a föld felé.
Itt a földön kell segítenünk egymáson, itt kell szeretnünk egymást.
Mikor reggel felébredünk kérjük a Szentlélek segítségét, bölcsességét.
Este tudjunk hállát adni és megbánni az elkövetett bűneinket. A
vasárnapokat szenteljük meg szentmisével, egymás iránti szeretettel,
pihenéssel. Ezek a lelki élmények adnak erőt a mindennapi bajok,
gondok elviseléséhez. Ne azt kérjük a Jóistetől, hogy vegye le a
vállunkról a terhet, inkább kérjük adjon erőt annak elviseléséhez.
Sokat beszélgessünk egymással, de ne egy másik embert
nevessünk ki közben, hanem osszuk meg érzéseinket, örömeinket,
szeretetünket és ezek a beszélgetések összekovácsolják, szebbé
teszik utazásunkat. Ne feledkezzünk meg az erényekről sem, mit
a Jó Istentől kaptunk mikor az életünket, mint kincseket. Ezeket
a kincseket azért kaptuk, hogy ezzel fizessünk majd cserében
azokért a kincsekért melyeket magunkkal viszünk abba az
országba, melyet a feltámadt Krisztus készített nekünk Őt
szerető hívei számára az Ő országában.
Hušťava Ferenc
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A bor

A Bibliában Noéval kapcsolatosan esik szó először a borról. Az ember a bort már a
vízözön előtt ismerte. A bibliai hagyomány Noénak tulajdonítja a szőlőművelést, sőt
egyes teológusok szerint Noé jelentése - nyugalom, vigasztal - is erre utal.
A zsidóság a Biblia szellemében élt a bor fogyasztásának lehetőségével. Palesztina
híres volt szőlőskertjeiről, s a bor népi italnak számított. A választott nép használta
a bort mint a gyógyítás eszközét, mirhával keverve - súlyos szenvedés esetén
- kábítószerként, használta mint élvezeti cikket (vízzel vegyítve), de a bor szerepet
játszott a nép vallási életében, rituális gyakorlatában is. Az Ószövetségben létezett
ún. borünnep is. A jó szüret Isten áldásának, a rossz pedig Isten bü ntetésének számított.
Az ószövetségi vallás áldozatai között szerepelt az ún. italáldozat, de a bort önmagában
nem mutatták be áldozatul, legfeljebb más áldozatok adalékául szerepelt. Az áldozati
lakomán a választott nép előírásszerűen használta a bort. Különös hangsúlyt kapott
a bor a húsvéti bárány elfogyasztása alkalmával. Bizonyos bibliai személyek (Sámson,
Keresztelő Szent János), ószövetségi papok isteni intésre vagy önként vállalt vezeklésből
nem ittak, ill. nem ihattak részegítő italt (nazireusok).
A keresztény vallás alapítójának, Jézus Krisztusnak életében a bor
különösen
kitüntető
szerephez
jut.
Példabeszédeiben
(Munkásokat
felfogadó szőlősgazda, Gonosz szőlőmunkások, Jézus a szőlőtő - mi a
szőlővesszők) szívesen használ szőlővel és borral kapcsolatos képeket.
Jézus első csodája is borral kapcsolatos. A kánai menyegzőn édesanyja, Mária
közbenjárására úgy oldja meg a vőlegény gondját, hogy a vizet borrá változtatja.
Cselekedetének jelképes utalása nyilvánvaló: az isteni Mester a vizet, gyarló emberi
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lelkületet borrá, vagyis hitből fakadóan a szeretetért áldozatot is vállalni tudó emberré
nemesíti. Jézus híres mondása:“Az új bor új tömlőbe való”, kifejezi az ő tanításának újságát.
A bor a legnagyobb vallási szerepet az utolsó vacsorán kapta. Jézus ezen a húsvéti
lakomán a kenyeret önmaga testévé, a bort pedig önmaga vérévé változtatta.
Tanítványainak parancsba adta, hogy ezt cselekedjék az ő emlékezetére a világ végéig.
A bor, amely minden szentmisében újra és újra Jézus vérévé változik a pap
szavára, már nem csupán az embert vidámítja, hanem megtisztítja, megszenteli,
gyógyítja a lelket. A misebor (fehér vagy vörös - ez utóbbi ajánlott) csak
szőlőből sajtolt, természetes színbor lehet. Adalékot nem tartalmazhat.
A bor a vízözön óta nagyon hosszú utat tett meg az emberiség kultúrtörténetében.
Isten akaratából az égig magasztosult, mert a kenyérrel együtt a pap szavára az
emberiség megszentelő áldozatává és táplálékává lesz. Magasztosabb lett minden
ételnél és italnál, mert Isten dicsőségét és a lelkek üdvösségét szolgálja.

Szőlővédő szentek,
kalendáriumi napok
Szent Vince - január 22. - vincellérek
védőszentje - “Ha megcsordul
Vince, tele lesz a pince.”
Szent Orbán - május 25. - a szőlő, a
szőlőművelők védőszentje
Szent Donát - augusztus 7. különösen a jégeső, villámcsapás
távolmaradásáért
imádkoztak
hozzá.
Szent János - december 27. - a
boráldás ünnepe.
Ezen a napon szentelik a
bort. Katolikus vidékeken a
borosgazdák bort szenteltettek, és
a szentelt borból minden hordóba
öntenek egy keveset, hogy meg ne
romoljon a tartalma
világháló
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Vidám sarok
A falu hírlapjai
A papot egy csendes faluba helyezték. Másnap
megkérdezte a házvezetőnőjétől:
-Hol vásárolhatnék itt valami napilapot?
-Ne költsön ilyesmire főtisztelendőséged! A mise
után álljon ki a templomajtójába. Az ott álldogáló
asszonyoktól megtudhat mindent, amire csak kíváncsi.
Felelőtlen fogadkozás
-Miért hunyja be a szemét, amikor iszik?
-Mert a legutóbbi gyónásomkor megígértem, hogy soha
többé nem nézek a pohár fenekére.
Megfelelő színnel
Két ministráns felmegy a kórusra, megcsodálni az új orgonát.
-Milyen szép! De vajon miért feketék és fehérek a billentyűi?
– kérdi az egyik.
-Hát még ezt sem tudod? – válaszolja a másik. – A fehéreken
keresztelő vagy esküvő alkalmából játszik a kántor, a feketéket
pedig a temetési énekléshez használja!
Hivatás és horgászat
Géza horgászik a falu patakjában. Arra sétál a pap, megáll, nézelődik.
-Atyám, -kérdi a horgász-, fogott már két méteres halat?
-Igen, húsz évvel ezelőtt!- majd kis szünetet tartva így folytatja: - De amikor pap lettem,
abbahagytam – a hazudozást.
Álszent
-Mit gondoltok, kit nevezhetünk álszentnek? – kérdezi a plébános.
-Aki reggel mosolyogva lép be az iskolába!
Mindennapi kenyér
A plébános nehéz kérdést tesz fel a hittanosoknak:
-Miért imádkozunk a mindennapi kenyérért? Miért nem kérünk egy hétre vagy egy hónapra
valót?
-Mert megpenészedne …
Ismeretlen ismerős
Meghal az igazgató. A temetésén részt vesz az összes beosztottja. A pap nagyon szép
beszédet mond az elhunytról, hosszan méltatja segítőkészségét, szelídségét, szeretetteljes
mosolyát, türelmes jóságát …
Az egyik irodista megböki a másikat:
-Te, meg kellene nézni, ki fekszik a koporsóban. Lehet, hogy valaki mást temetnek.
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Mini pogácsa
Hozzávalók:
• 40 dkg. sima liszt
• 15 dkg. reszelt sajt
• 2 tojás sárgája
• 25 dkg. Hera margarin
• 1 csipetnyi őrölt paprika
• 1 kiskanál só
Minden összetevőt
össze kel
gyúrni és egy órara pihenni
hagyjuk. 5 miliméterre kinyújtjuk
és kis formákkal kiszagatjuk. Tojás
sárgájával megkenjük és ízlés
szerint megszórjuk mákkal, dióval,
szezámagval. 180 fokon szép
aranybarnára sütjük.
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Iskolakezdés Imával
Elmúltak a szép nyári napok, véget értek a nyaralások, amelyek alkalmat adtak
remélhetőleg nemcsak a pihenésre, hanem a feltöltődésre is. Szüksége van erre
mindnyájunknak, hiszen amint olvashatjuk Szent Márk evangélista írásában, Jézus is
pihenésre hívta az apostolokat a nehéz hittérítő munka után:

„Az apostolok visszatértek
Jézushoz, és beszámoltak róla, mi
mindent tettek és tanítottak. Ő pedig
így szólt hozzájuk: Gyertek velem
külön valamilyen csendes helyre,
és pihenjetek egy kicsit.” (Mk 6,30-31)
A megérdemelt pihenés után ismét megkezdődik a munka, a kemény mindennapok
sora. Kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek mind teszik a dolgukat, kötelességüket. Az
iskolák megtelnek újra gyerekekkel, füzet és toll kerül az iskolapadokra, betűk és számok
a táblára. Munka folyik az iskolákban, ami nagyon fontos és jelentős. Jelentősége pedig
abban áll, hogy tanulunk a világról, amelyet nekünk teremtett és adott a jó Isten.
Azért adta, hogy megbecsüljük, és tőlünk telhetően munkálkodjunk rajta,
kibontakoztatva ezzel saját képességeinket is. Ehhez a munkához hozzátartozik az ima
amellyel próbáljuk buzdítani a tanulókat, hogy az iskola évben is merítsenek belőlük
erőt a további sikerek eléréséhez, és az elért sikerekért hálát tudjanak adni.

Ima tanulás előtt
Jöjj Szentlélek Úristen!
Bocsásd reánk kegyelmed sugarait, világosítsd meg értelmünket,
hogy az üdvösség elnyeréséhez szükséges igazságokat megnyerhessük,
erősítsd emlékezetünket, hogy a jót, amit tanulunk, el ne felejtsük,
erősítsd akaratunkat, hogy a tudományokat tettel kövessük
és ezáltal magunkat és felebarátainkat boldogíthassuk.
Téged pedig az Atyával és a Fiúval mindörökké dicsérhessünk.
Ámen.
Ima tanulás után
Hálát adunk neked, mindenható Isten minden jótéteményedért!
Aki élsz és uralkodol mindörökké.
Ámen.
összeállította: Csécs Frederika
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A kulcs
Uram, Te itt vagy és hívsz...
Nem is egyszer, se kétszer hívtál már,
de szívem kapuja mindig bezár,
Jézus azonban türelmes és vár.
Hogy e kaput nem tudom kinyitni,
ebben közrejátszik ám Valaki,
mert a kulcsot el tudja rejteni
mindig, mikor jössz és hívsz.
Fónod Milomír Ferenc

