XVII. évfolyam

Szécsényi
Harangok

A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele

Asszonyok húsvét hajnalán

N

agyon tetszik Márk evangéliumának húsvéti beszámolója (Mk 16,1-8), amit az Egyház mindig
is húsvét éjszaka olvasott fel. Ezzel a híradással
fejezi be az evangélista az ő művét.
Ismerős a történet: a hét első napján kora reggel asszonyok
sietnek bekenni a halott Jézus testét. Útközben aggódnak, hogy
ki fogja elhengeríteni a követ a sírbolt ajtajából. És fölnézvén látják, hogy a kő már elhengeríttetett. Szóval nemcsak odanéznek,
vagy szétnéznek, netán körülnéznek, mint a piacon, hanem fölnéznek. Lehajtott fővel, csalódottan és reménytelenül indultak
a sírhoz. Mihelyt azonban fölemelik a szemeiket és szembenéznek a valódi valósággal, látják, hogy a kő már elhengeríttetett.
Belépvén a sírba, angyallal találkoznak, ki kitalálja szándékaikat, és arra válaszolván elhangzik az első húsvéti prédikáció:
ti, akik a Názáreti Jézust keresitek, rossz helyen keresitek, nincs
itt. Föltámadt, nincs itt.
S ezzel elküldi őket, hogy mondják meg a tanítványoknak,
hogy majd Galileában fognak vele találkozni, amiről egyébként
már szó volt korábban. És itt jön a csattanó, ami jelzi, hogy Márk
evangélista nem kertel: azok kimentek és elfutottak a sírtól, mert
remegés (trauma) és rémület (eksztázis) fogta el őket, és nem
mondtak senkinek semmit, mert féltek. Az evangélium utolsó szava tehát: féltek. Márk ezzel befejezvén művét, pontot tesz a mondat végére, és leteszi a tollat. Ennyi az evangélium. (A következő
néhány vers későbbi hozzátoldás, mert mégsem lehet egy evangéliumot így befejezni.)
Az üres sír üzenete homályban maradt.
Az angyal szavai az asszonyok számára nem értek semmit.
Olyan váratlan helyzet áll fenn, amivel nem tudnak mit
kezdeni; nincs világos és egyértelmű válasz. Azaz lehetne róla
konferenciákat is tartani, de a valóságot nem érinthetjük meg:
a Jézussal való találkozás az eddigi szokásos módon lehetetlenné
válik.
Pedig azt hinnénk, hogy ha ezek az előző nap eseményei
miatt kiborult asszonyok kimennek a sírhoz, és a követ (félelmeik kövét) elhengerítve találják; s az üres sírban pedig az Isten
angyalát, ki bejelenti a jó hírt, hogy Krisztus él, akkor Happy
End! Krisztus Föltámadt! Húsvét van! Alleluja!

NagyböjtHúsvét

De nincs így. Az evangélium úgy fejeződik be, hogy az as�szonyokat elfogja a remegés és a rémület, s az angyali utasításra
sem mondanak senkinek semmit, mert félnek.
Az angyal szava – Ne féljetek! – nem szünteti meg a félelmet. Nem elég az üres sír és a húsvéti prédikáció. A húsvéti hit és
a Föltámadottal való találkozás első lépése nem rajtunk múlik.
Húsvéti hitemet nem az határozza meg, hogy mit látok és mit
hallok. Még akkor sem, ha ez mind igaz és meggyőző. Egyébként is úgy tűnik, hogy ezekre az asszonyokra nem lehetett bízni
semmit…
A Föltámadt Krisztussal való találkozás lehetőségét az angyal szavai jelzik: előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok. Mindenkinek haza kell menni a saját hazájába, otthonába,
ahol a mindennapjait tölti.
Otthagyván az üres sírt, haza kell tehát menni oda, ahol
együtt élünk olyan emberekkel, akik keresik az Istent, és olyanokkal, akiknek az életében kifejezetten nem játszik szerepet.
Ahol együtt élünk olyan emberekkel, akiket szeretünk, és olyanokkal, akiket nem szeretünk.
Haza kell tehát menni Galileába olyan értelemben is, hogy
szembenézzek saját magammal: látom, hogy az Isten közelsége
és a tőle való távolság, a hit és a hitetlenség, a szeretet és a gyűlölet egyaránt megtalálható.
Krisztus elémegy kételyeimnek és kőszívűségeimnek. Itt találkozhatok Vele, amint megmondotta. Az angyal szerepe abban
áll, hogy elküld és emlékeztet Jézus szavaira. Emlékezni a szavaira azt jelenti, hogy megfontolni, újra a szívembe zárni ezeket a
szavakat (re-cordare).

Ezek a szavak a bizalom szavai, az Atya szeretetének szavai,
melyek azt jelentik, hogy nem létezik olyan világ, melyből hiányozhatsz. És ezek a szavak Jézus szavai is: elmegyek és helyet
készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek (vö.
Jn 14,3).
Ezek a szavak megtisztítanak és elvezetnek a föltámadásra, a
hit és a szeretet végső győzelmét garantálják.
„Lépjetek hát be mindannyian a mi Urunk örömébe; elsők
és másodikok, élvezzétek jutalmatokat!

Mindannyian élvezzétek a jóság bőségét.
Senki se siránkozzék szegénysége miatt, hiszen megjelent a
közösség országa.
Senki se bánkódjék vétkezései miatt, hiszen bűnbocsánat
kelt ki a sírból.
Feltámadt Krisztus, és lehullottak a démonok.
Feltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok.
Feltámadt Krisztus, és senki halott nincs a sírban.
Mert feltámadván Krisztus a halottaiból, első zsengévé lett
az elhunytak közül.

Gazdagok és szegények, együtt ujjongjatok!
Mértékletesek és könnyelműek, tiszteljétek ezt a napot!
Akik böjtöltetek és akik nem böjtöltetek, vigadjatok ma!
Tele az asztal, tobzódjatok valamennyien.

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.” (Aranyszájú
Szent János, Húsvéti beszéd)

Sok a borjú, senki se távozzék éhesen.

fr. Juliánusz


Mindannyian élvezzétek a hit lakomáját.

Jót tenni jó!

E

z a Szécsényi Egyházközség Karitász Csoportjának jelmondata. A karitász csoport 1998-ban alakult, azóta folyamatosan végzi feladatát.

Elsődlegesen a rászorulók támogatását, másodlagosan a plébánia által rábízott feladatokat (agapék előkészítése), harmadlagosan, mint a plébánia egy közössége működik. A rászorulók
támogatása a helyi adottságok és igények szerint történik, a meglévő eszközök felhasználásával.
Minden évben tartunk Erzsébet-Katalin napi jótékonysági
bált, ahol, mindenki jól érzi magát. A 2012-es bál bevételét a
Ferences Betánia Idősek Otthonának ajánlottuk. Sokan vettek
jegyet, rengeteg tombola tárgy is érkezett, amiből 288.000. Ft
jött össze. Az új szociális otthon felújítási munkáihoz jól jött ez
a bevétel.
Kísérletezünk új feladatokkal és szeretnénk felismerni az
igazán rászorultakat. Nem csak anyagi és pénzbeli hiány létezik. Nyomasztó tud lenni a magány, az elesett állapot, a bezártság. Ezek felismerése és a feloldása is feladatot jelent.
A nyilvánosság és a feladatok megismertetésére új lehetőségként megkaptuk a templomban a jobboldali plakátot, ide
tűzzük ki a hirdetéseket. Itt adunk lehetőséget (az alatta elhelyezett dobozba bedobva) a felajánlásoknak (sokan örülnének
tárcsás mosógépnek, centrifugának stb). Ide várjuk azon személyek jelentkezését is akik kisebb munkák végzését vállalnák,
nem ingyen, de méltányos áron, megbízható módon. (kertásás,
metszés, favágás, villanyszerelési, faipari munkák) Ebben az lesz
a feladatunk, hogy az érdekelteket összehozzuk.
Tavaszra újra szervezünk - igény esetén - közös gyógyfürdőzést.
Várjuk a további igényeket, ötleteket, hogyan tudnánk még
több jót tenni!
Sántáné Udvardy Erika
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20 éves a Betegek Megsegítéséért
Alapítvány!

A

Betegek megsegítéséért Alapítványt a szécsényi
Ferences Szegény gondozó Nővérek hozták létre, 1993-ban. Azóta, folyamatosan működik.
Célja: a szegény, idős, beteg, egyedülálló szécsényi lakosok támogatása, gondozása. Segítségnyújtás a szükségletek szerint.
Az alapítvány 1996. óta részesül az 1%-os adófelajánlásokban! Munkája nem látványos! Igyekszik megtalálni a rászorultakat, s a lehetőségekhez mérten támogatást nyújtani. Együttműködik a karitász csoporttal.
Az alapítvány pénzügyi lehetősége a személyi jövedelemadó
1%-os felajánlásából származik. A 2011-es felajánlások alapján 2012. évben 187.941. Ft. támogatást kapott. Ezt az összeget
tudja a célja szerint felhasználni. Sok, nagyon sok beteg személy
van, akinek a gyógyszerhez kell a támogatás, van akinek a tüzelő
beszerzéséhez. Év végén az alapítvány kuratóriumának tagjai döntenek a meglévő - nagyon szerény - pénzügyi lehetőségek felhasználásáról.
Kérjük továbbra is támogassák alapítványunkat az adójuk
1%-os felajánlásával!
Adószámunk: 18630406-1-12
					 dr . Percze Ágnes
kuratórium elnöke


***
Felkértem Kolvalcsik István igazgató urat, hogy a Harangok hasábjain tájékoztassa egyházközségünket a Katolikus Iskola
helyzetéről. Most az első cikket az 5. oldalon közöljük, és ezt követően minden újságban egy-egy további írást olvashatnak.
Varga Kamill testvér
2013. február

Alapítványi hírek

Alapítvány költségei:
Tárgyévi eredmény:

Betegek Megsegítésért Alapítvány
Az alapítvány 2012. évi egyszerűsített mérlege az alábbi:
A: Befektetett eszközök:
B: Forgóeszközök:
I: Készletek:
II: Követelések:
III: Értékpapírok:
IV: Pénzeszközök:
D: Saját tőke:
I: Induló tőke:
II: Tőke változás:
Ebből tárgyévi eredmény:
2012. évi eredmény levezetése:
Alapítvány bevételei:

Kiadásai az alapítványnak:
Betánia Otthon felújítására 120 ezer Ft nyert átutalást (több,
mint a bevételnél kimutatott, mert az előző évben nem lett kifizetve). Posta költsége 1 ezer Ft, számlavezetésért 13 ezer Ft, továbbá karácsonyi ünnep alkalmából 56 fő idős, betegnek jutattunk
228 ezer Ft értékű segélyt. Az Alapítvány vezető tisztségviselői
díjazásban nem részesültek.

294 e Ft



2012. évi egyszerűsített mérleg alapján

B: Forgóeszközök:

Az Alapítvány bevételei:
A hívek 1% SzJA felajánlásából 189 ezer Ft-ot utalt át a NAV,
mely összeg az előbbi évihez viszonyítva kis összegben, de növekedett. 105 ezer Ft a Betánia felújítására folyt be, mint bevétel.

0
62 e Ft
0
0
0
62 e Ft
62 e Ft
100 e Ft
38 e Ft
-68 e Ft

,,Élő kövek” alapítvány 2012.
évi közhasznúsági beszámolója
A: Befektetett eszközök:

362 e Ft
-68 e Ft

0
219 e Ft

Dr. Percze Ágnes
kuratórium elnöke

Dr. Lőrincz Péter (műemlék) közösségi műemlékvédelmi
támogatásra 10 e Ft támogatást nyújtott.
Syscon Informatikai Kft. 50 e Ft-tal járult hozzá bevételeinkhez.
Kamatból, Plébániától 9 e Ft volt a könyvelt bevétel.
Az Alapítvány kiadásai a következők voltak: melynek ös�szege 378 e Ft.
Posta költsége: 1 e Ft. Számlavezetési költség: 10 e Ft.
Tanulmányi támogatásra 20 e Ft 2 fő diáknak, akik egyházi
iskolában tanulnak.
Táborozásokra, melyek lelkigyakorlat jellegűek voltak
194 500 Ft-ot költöttünk.

I: Készletek:

0

II: Követelések:

0

III: Értékpapírok:

0

IV: Pénzeszközök:

219 e Ft

D: Saját tőke:

219 e Ft

I: Induló tőke:

100 e Ft

Ministráns tábor Esztergomban, 38 fő

48 e Ft

II: Tőke változás:

119 e Ft

Családos tábor Perőcsényben, 12 fő

18 e Ft

Általános iskolás tábor Szokolyán, 38 fő

81 e Ft

Ebből tárgyévi eredmény:

6 e Ft

Közhasznú tevékenység bevétele:

384 e Ft

Közhasznú tevékenység költsége:

378 e Ft

Tárgyévi eredmény:

6 e Ft

Az Alapítvány 1999. évtől működő közhasznú alapítvány.
(2012. évig kiemelkedően közhasznúként működött, de a rendelet ezt a megnevezést megszüntette.)
Az Alapítvány bevételei a következők voltak: melynek ös�szege 384 e Ft.
A NAV 1 % SzJA a hívek felajánlásaiból 140 e Ft-ot utalt át a
számlára.
Köszönet minden hívőnek, ugyanis az előbbi évi 85 e Ft volt.
A templomi meghirdetett táborozási bevételből 120 e Ft gyűlt
össze.
A bérmálkozók 25 e Ft-tal növelték a bevételt.
A Szécsényért Alapítvány 30 e Ft támogatást nyújtott.
2013. február

A táborok a következők:

Ifjúsági csoport, Gerecsén, 15 fő
Szent Erzsébet csoport Perőcsény
11 felnőtt, 17 gyerek

22 500 Ft
25 e Ft

2012. évben az egyházközségi újság előállítási költségeihez
60 e Ft-tal járultunk hozzá.
Iskolakezdéskor 10 családnak jutattunk támogatást 50 e Ft
értékben.
Karácsonyra szintén 10 családnak jutattunk csomagot 26 e
Ft értékben.
Kiskórus kirándulására 6500 Ft támogatást adtunk.
Mikulás, advent ünnepekre 10 e Ft-ot költöttünk.
Az Alapítvány vezetője és tisztségviselői díjazást nélkül végzik munkájukat.
Sántáné Udvardy Erika
kuratórium elnöke
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Húsvét szimbólumai
Miért bárány?
bárány fontos jelkép a zsidó-keresztény hagyományban. Az ember szívéhez közel álló, kedves
állat. Fő tulajdonságai az ártatlanság, szelídség, jóindulat, türelem és a néma megadás még akkor is, ha vágóhídra viszik. A jeruzsálemi templomban több évszázadon át nap
mint nap bárányáldozatokat mutattak be. Az egyéves hibátlan,
hím áldozati bárány képében már az őskeresztények is Krisztust,
az igazi bárányt látták. A Megváltó ősképe a bárány volt, amelyet
az Egyiptomból való szabadulás emlékére a pászka megünneplésére öltek le. Jézus Krisztus a kereszten éppen abban az órában
halt meg, amikor a templomban leölték a húsvéti bárányokat.
A Jelenések könyvében a megdicsőült Krisztus az a Bárány, aki
megnyitja Isten titkainak pecsétjét. A bárány szimbóluma jelenik meg az Eukarisztiában is, amely megjeleníti Krisztus keresztáldozatát. „Íme az Isten báránya, aki elveszik a világ bűnenit...” A
nagyszombati liturgiában kifejezésre jut a jelkép teljes értelme:
„...Abban áll húsvét ünnepe, hogy igazi húsvéti bárányunkat
megölték értünk, s ő vére árán megmenti hívő népe életét.

A

Miért gyertaya?
A nagyszombati liturgiában égő gyertyával virrasztunk, és
várunk Urunk érkezésére. A húsvéti gyertyán a kereszt, Alfa és
Ómega, 5 tömjénszem, valamint az évszám látható. Alfa és Ómega: „Én az Alfa és az Ómega vagyok, a kezdet és a vég, mondja az
Isten, az Úr, aki van és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.”
( Jel 1, 8) Ez a két betű a görög abc első és utolsó betűje. Az 5
tömjénszem: Krisztus 5 szent sebére emlékezetet. A gyertya számos dolog miatt jelkép. Világít, de Krisztus az igazi világosság.
Miközben fényt ad feláldozza önmagát, mint Krisztus is.
Miért tojás?
Jeruzsálemben, az egyik templom oltárképén igen érdekes
jelenet látható. Mária Magdolna egy tojást nyújt a római császárnak. A legenda szerint a császár kinevette az asszonyt, amikor Jézus feltámadásáról beszélt neki. Ő ekkor egy tojást nyújtott át
a császárnak ezekkel a szavakkal: „Ez a tojás semmi jelét nem
mutatja az életnek. Most feltöröm neked.” És íme, egy sárga csibe bújt ki belőle. Amikor az asszonyok húsvétvasárnap reggelén
Jézus sírjához mentek, a halottat keresték benne, ám a sírt üresen
találták. Később megjelent nekik Jézus, aki sokkal csodálatosabban lépett ki a sír „tojásából”, mint Magdolna csibéje. Ezért is lett
a feltámadás, az és az új élet jelképe a tojás.
Miért nyúl?
Nagyszámú ellenségével szembeni leghatásosabb fegyvere,
hihetetlen termékenysége miatt, a nyúl a korai keresztény hagyományban a fajtalanságot jelképezte. Ennek ellenére a katakombákban talált sírokon már az örökkévalóság felé igyekvő, rövid
emberi lét mulandóságát is jelképezi. A korakeresztény ábrázolásokon a szőlőt fogyasztó nyúlnak a következő az üzenete: az
élten átrohanó ember, aki Krisztus tanításából merített erőt,
földi pályájának befejezése után az örök élet gyümölcsét élvezi.
(Felhasznált irodalom: Komáromi Borbála /szerk./:
Húsvéti fényes örömünk, Agapé Kiadó, 2001/
Varga Kamill testvér
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Tulajdonképpen
hálás vagyok
A feleségemért/férjemért,
barátnőmért/barátomért,
aki panaszkodik a vacsorára,
mert így az estét velem tölti
itthon, és nem valaki mással.
A lányomért, aki azért panaszkodik, hogy mosogatnia
kell, mert ez azt jelenti, hogy
itthon van és nem az utcán
kóborol.
Az adókért, amelyeket ki
kell fizessek, mert azt jelenti,
hogy alkalmazott vagyok,
van munkahelyem.
A takarításért egy buli után,
mert azt jelenti, hogy barátaimmal tölthettem egy estét.
A ruhákért, amelyek egy
kicsit szűkek, mert van elég
ennivalóm
Az árnyékomért, mert kint
lehetek a napfényben.
Hogy nyírhatom a füvet,
pucolhatom az ablakot,
javíthatom a csatornát, mert
azt jelenti, hogy van házam.
A parkoló helyért a parkoló
legmesszibb pontján, mert ez
azt jelenti, hogy tudok járni
és még autóm is van
A nagy fűtés számláért,
mert ez azt jelenti, hogy
melegben voltam.
Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan
énekel, mert azt jelenti,
hogy hallok
A mosni- meg vasalni valóért, mert azt jelenti, hogy
van ruhám.
Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti, hogy
tudtam keményen dolgozni.
Hogy meghallom hajnalban
az óra csengetését, mert azt
jelenti, hogy élek.

Hogyan szerettesd meg
magad az emberekkel?
1. Őszintén érdeklődj mások
iránt.
2. Mosolyogj.
3. Soha el felejtsd az embereknek a nevét. Ez számukra legfontosabb az egész anyanyelvből.
4. Legyél jó hallgató, és
ösztönözz másokat arra, hogy
önmagukról beszéljenek.
5. Ha valakivel beszélsz, kezdd
olyan dologgal a mondanivalód ami őt érdekli. Később térj
rá a számodra fontos ügyre.
6. Őszintén éreztesd másokkal,
hogy ő a fontosabb.

Hogyan tudod az embereket megváltoztatni,
sértődés nélkül?

1. Kezd dicsérettel, és elismeréssel a mondanivalód!
2. Közvetve hívd fel mások
figyelmét hibáikra.
3. Beszélj előbb a saját hibáidról mielőtt másokat bírálsz.
4. Inkább kéréseket tégy fel
mint parancsokat.
5. Dicsérd a legkisebb fejlődést,
dicsérj minden fejlődést.
6. Tedd lehetővé, hogy a másiknak jó hírneve legyen.
7. Bátorítsd az embereket.
Tüntesd fel könnyen helyrehozhatónak a hibát.
8. Mindig úgy cselekedj, hogy
a másik szívesen megtegye azt,
amit meg akarsz vele teteni.

Hogyan tudod az emberek
gondolkodását a magadéra
formálni?
1. Csak akkor vehetsz hasznát
valamiféle vitának, ha bele se
kezdesz.
2. Mutass megbecsülést mások
véleménye iránt.
3. Gyorsan és nyomatékosan
valld be, hogy tévedtél.
4. Baráti hangon kezd a mondanivaló, még ellenségeddel is.
5. Had beszéljen kedve szerint,
ne szakítsd félbe.
6. Hadd higyje a másik, hogy
ötleteid tőle erednek.
7. Töreked arra, hogy a dolgokat a mások szempontjaiból
is lásd.
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Kedves keresztény Testvéreim,
kedves Szülők, tisztelt Olvasók!

N

agyon örülök, hogy lehetőséget kaptam arra,
hogy megosszam Önökkel a jó hírt, hogy megkezdődött és jól halad a szécsényi katolikus óvoda és iskola szervezése. Céljainkat és feladatainkat hosszadalmas
lenne teljes részletességében ismertetni, de még csak felsorolni
is, ezért a legfontosabb fogalmainkat, amikre építkezünk öt szóval külön kiemeltük. Hit-tudás, közösség-öröm-felelősség. Ezt
tekintjük küldetésnyilatkozatunk gerincének.
A hit és a tudás kapcsolatáról ideiglenes weboldalunkon
bővebben lehet olvasni (barkanyisuli.eoldal.hu), de annyit e
cikkben is szeretnék hangsúlyozni, hogy keresztény
életfelfogásunkat és a nevelőmunka eredményességébe vetett hitet, az elhivatottságot
és a szakmai tudást egyaránt értjük alatta. A közösség-öröm-felelősség szavakat
sem véletlenül kapcsoltuk össze. A jó
közösségben, az együtt gondolkodó,
egymást segítő emberekben hatalmas
erő rejlik. Nagyon komoly feladatokat
lehet megvalósítani együtt. Ami az
egyénnek egymagában nehezen megy
vagy egyáltalán nem sikerül, az egy hasonló gondolkodású embereket összehozó hívő közösségben meglepően könnyen
elérhető, s ráadásul a másokért való munka
örömével is párosul. A közösségi tevékenység
azonban egyben felelősség is az egyén számára. A
gyermekek nevelése különösen nagy felelősség, de
az elérhető siker, a jó iskolai közösség hatalmas öröm forrása az
építésén munkálkodó tanárok és diákok számára egyaránt.
Újító szellemiségű iskolát szeretnénk, alapozva a hagyományokra, a bevált, működő sémákra és gyakorlatra, de merészen
beleépítve saját elképzeléseinket is. A kihívásokra felkészült, kiegyensúlyozott, sokoldalú, egységben, összefüggésekben gondolkodó ifjakat igyekszünk nevelni, ügyelve a lélek, a szellem és a
test összehangolt fejlesztésére. Megvizsgálva a térség problémáit,
azt, hogy miben kell különösen sokat adnunk a diákoknak, az
látszik, hogy leginkább a társadalommal szembeni kiszolgáltatottságot kell csökkentenünk, úgy kell elindítanunk gyermekeinket, hogy jó esélyük legyen saját sorsuk irányítására, a biztonságos, egészséges, méltóságteljes életvitelre.
Az egyik legfontosabb terület a lelki nevelés. Az egészséges lélek biztosítja az ember harmóniáját, stabilitását, tartását,
teherbíró képességét. A lelki nevelésben az egyházi iskoláknak
hatalmas lehetőségei vannak, jelentős előnnyel indulnak az
„állami” iskolákhoz képest. Nagyon nagy öröm, hogy a szécsényi katolikus iskolában a ferences testvérek irányítják majd a
lelki és hitéleti tevékenységet. Ez biztonságot, támaszt nyújt számunkra.
Fontos célunk a szülőföldön, a szűkebb és tágabb hazában
való eligazodás megtanítása, a környezettel való összhang felfedezése, a növények és állatok, a föld a víz, a levegő és az emberi
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közösségek tulajdonságainak, működésének ismerete és a velük
való felelős együttműködés. Észre kell vennünk a környezetünkben lévő értékeket, és óvni, ápolni, megújítani őket. Élelmünket, testi táplálékunkat a Föld adja. Barátságban, kapcsolatban
kell állnunk az Anyafölddel, azzal a közeggel, amibe gyökereink
kapaszkodnak. Ebben is komoly segítség, hogy a ferencesekkel
dolgozunk együtt az oktatás terén, hiszen ez a rend mindig közel állt a természethez, a növény és állatvilághoz, s kereste vele
az összhangot. De a helyi és környékbeli gazdákra, mesteremberekre is támaszkodni kívánunk. A közelből igyekszünk beszerezni minél több dolgot, amire az iskolában szükség van
(élelmiszerek, alapanyagok, szolgáltatások), s a helyi érvényesülési lehetőségeket diákjainknak is megmutatjuk. Iskolakertet
hozunk létre, hogy a konyhakerti növények és gyümölcsök
fejlődését, igényeit, életfeltételeit a gyakorlatban ismerhessék meg tanulóink, és képesek legyenek
saját élelmiszerek előállítására, begyűjtésére.
A háztartási tevékenységek és a kézműves
munkák, mesterségek megismertetése
és elsajátítása is fontos célkitűzésünk.
Az önellátásra törekvés, a saját célra
történő növénytermesztés, gazdálkodás, termelés mind stabilitást, önállóságot jelentenek, csökkentik a társadalomtól való függőségünket.
De amellett, hogy magunkra és
közvetlen környezetünkre több figyelmet fordítunk, nem akarunk elhatárolódni, elszigetelődni a világtól. Ellenkezőleg.
Fontosnak tartjuk a nyitást, kitekintést, kapcsolatépítést. Ez pedig elképzelhetetlen nyelvtudás nélkül. Stratégiai terület lesz számunkra a nyelvoktatás, mégpedig élő, használható tudást szeretnénk nyújtani, ezért nemcsak az
iskolai óraszámokat tartjuk magasan idegen nyelvből, hanem
igyekszünk minél több külföldi összeköttetést kiépíteni. Természetes módon adódik a közeli országhatáron való „hídépítés”, de igyekszünk távolabb is partnereket találni, úgy NyugatEurópában, mint Lengyelországban, a mediterrán vidéken, vagy
épp keleten. Ehhez is jó lehetőségnek tűnik egyházi vonalon elindulni, hiszen a ferences rend nagyon sok országban működtet
rendházakat, illetve rajtuk keresztül partneriskolákat is találhatunk.
Fontos még említeni a művészeti tevékenységeket, a sportot, a zarándoklatokat, országjárást, múzeumpedagógiai programunkat, ahol segítséget is kaphatnak diákjaink, valamint önálló felfedezéseket is tehetnek kedvük, tehetségük, energiájuk
szerint.
De vajon hogyan fér bele ennyi plusz tevékenység a tanítási
napokba? Úgy igyekszünk kialakítani a napi beosztást, hogy
minden fontosra jusson idő és energia. Változatosabb és hatékonyabb időbeosztással kívánjuk elérni, hogy több tevékenység férjen ugyanannyi, vagy kicsit kevesebb munkaidőbe. A diákok ne terhelődjenek túl, ne érezzenek nagy nyomást, stresszt,
hanem fogyasztható módon és mértékben kapják a feladatokat.
Mozgékony, dinamikus, aktív, fiatalosan lendületes életvitelt, napirendet próbálunk kialakítani sok érdekes és ösztönző elemmel.
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Az órarendben délelőttre rakjuk a „nehezebb súlyú” tantárgyakat, az osztálykeretben megtartott hagyományos szervezésű
órákat, ebéd után pedig a művészeti tárgyak, csoportfoglalkozások, sportkörök, kreatív műhelyek dolgoznak valamivel kötetlenebb keretek között, részben a diákok szabad elhatározására és
választására alapozva. Így nem kell az iskolapadban ülni 7-8 órán
keresztül.
Pedagógiailag szerintem a legfontosabb nevelő eszköz a minta, legfőképp a jó minta. Ha elégedett, nyitott szívű, segítőkész,
jó kedvű tanárokat és szülőket látnak a diákok, akkor maguk is
egyre inkább befogadókká, közösségi emberekké válnak. A közös gondolkodás, közös élmény kedvéért a szülőket, a családokat is megpróbáljuk majd évente néhány alkalommal bevonni
iskolai programjainkba.
Hogyan sikerülhet mindez egy új, működésének alapjait
most lerakó iskolában? Sok ember összefogásával. A katolikus
oktatás szervezetei, a katolikus iskolák egy hatalmas, összetartó,
egymást segítő család, ahol a tapasztaltabbak szívesen adják át
tudásukat a most indulóknak. Erről személyesen is több alkalommal meggyőződhettem. Ezen felül a szülők és a város veze-

tői is rengeteg segítséget ajánlottak már most, a szervezés korai
szakaszában is.

Országos Lelkipásztori Napok
– Eger – 2013. január 28-31

Szerdán a Szentlélek szerepéről gondolkodtunk. Seregély
István ny. egri érsek az ember válságáról beszélt a hit évében. A
konferencián elhangzott a hittel kapcsolatban a következő mondat: „Így szoktuk! - mondta valaki. Válasz: Megette a fene!!!!
Hugyecz János atya az egri szeminárium rektora a Karizmatikus
Megújulásról beszélt, és arról hogyan tapasztalta meg a Szentlélek munkálkodását a Fülöp kurzusok, Élet a Lélekben Szemináriumok idején. Témájának kiindulási pontja a Szentlélek
evangelizációs munkája az Apostolok Cselekedeteiben volt.
A délutáni fórumokon arról hallottunk, hogy a világi közösségek mit tesznek az új evangelizáció munkájában. Kató Csaba
és Ágota arról beszélt, hogy hogyan lehet egy borkóstolót az
evangélium meghirdetésének szolgálatába állítani. Azután hallottunk arról, hogy a Regnum Christi Mozgalomnak milyen
eszközei vannak a hit évére.

M

inden esztendő január utolsó hetében tartják
a Lelkipásztori Napokat Egerben. Idén négyen tudtunk csak menni - SAJNOS! Ágnes
nővér, Teréz nővér, fr. Erik és én.
Ebben az esztendőben a hit évéhez kapcsolódtak a témák.
Az összejövetelt Ternyák Csaba egri érsek szentmiséjével kezdődött, aki „A hit szerepe az evangelizációban” címmel prédikált.
Gáspár István atya a Lelkipásztori Intézet vezetője az „Atya
tapasztalat hitünkben” címmel tartott előadást. Második nap
a Fiúé volt. Különösen kiemelkedik Udvardy György püspök
atya előadása a felnőttkori hitről. Délután fórumok voltak, mely
négy szekcióra oszlott: Világi Apostolok Közösségéről Gulyás
Péter beszélt, A HÁLÓ közösségről az országos vezetőség, az
evangelizációs püspöki szinódusról Kunszabó Zoltán beszélt.
(Az ő cikkei olvashatóak az Új Ember hasábjain, 2. oldalon.) A
fórumokkal kapcsolatban megjegyzem, hogy Magyarországon
az evangelizáció feladatát már nemcsak papok végzik, hanem
egyre több alkalommal/helyen világiak.
A Világi Apostolok Közösségének tagjai olyan férfiak, akik
püspöki megbízással vasárnaponként a szentmiséken áldoztatnak, többen pap hiányában vasárnap istentiszteletet mutatnak
be, szentáldozásban részesítik az összegyűlt híveket, felkeresik
és megáldoztatják a betegeket, elvégzik a temetés szertartását, az
adott plébános irányítása mellett egy egyházközséget vezetnek,
megszervezik a jegyesoktatást, hitoktatást, családi közösségeket
szerveznek, összefogják a ministránsok közösségét. Kunszabó
Zoltánt a püspöki szinódusra azért hívták ki – világiként –,
mert közösségével evangelizációs alkalmakat szerveznek már
vagy 20 éve!
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Nobel-díjas tudósunktól, Szent-Györgyi Alberttől származó idézettel szeretném zárni soraimat: „Számomra a tizennyolc
éves eszményi ifjú: egészséges és erős fiatal, cselekvőképességgel
megáldva; adott helyzetben jól, gyorsan becsületesen tud cselekedni, ítélőképessége józan és méltányos; tisztában van az emberi kapcsolatokkal, s áthatja a gondolat, hogy a társadalom nem
szabályokon, hanem kölcsönös tiszteleten épül. Olyan személyiség, aki hisz az emberi egyetemességben és az együttérzésben.”
Itt most csak részleteket lehetett felvillantani a tervekből.
Aki folyamatosan szeretné követni, hol tart a szervezés, meglátogathatja ideiglenes honlapunkat a barkanyisuli.eoldal.hu
címen. Kérjük, kísérjék figyelemmel, és segítsék ötleteikkel, javaslataikkal a kedves testvérek iskolánk születésének folyamatát,
s imádkozzanak munkánk sikeréért!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kovalcsik István



Csütörtökön Papp Miklós morálteológus beszélt a hitről,
amelyet megélek, megosztok. Minden nap szentmisén vettünk
részt, szerdán görög katolikus szentmisét mutatott be Orosz Atanáz a Miskolci Patriarchátus püspöke. Minden nap volt zsolozsma, szentségimádás, gyónási alkalom. A konferencia alatt meghatározó esemény mindig a ferences összetartás, vagyis a ferences
plébániáról érkezett testvérek, hitoktatók, világi elnökök, irodai
munkatársak, hitoktatók közös beszélgetése, séta a városban.
Prédikációimban, illetve a Harangokban mindig fogok egy
egy témát részletesebben ismertetni, hiszen ezt a sok élmény,
iránymutatást nem tudom összefoglalni egyetlen cikkben. Zárás képen álljon itt néhány gondolat Udvardy György püspök
atya előadásából:
„A hit ajándék, amelyet személyes döntéssel kell elfogadni, hiszen ez ugrás az ember világából az Isten világába.”
Varga Kamill testvér

2013. február

Juhász Gyula: Húsvétra

Események

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!

2013
Nagyböjt péntekjein
keresztút
február 23.
Jegyeskurzus kezdete

Húsvéti idő I.
Urunk mennybemeneteléig

március 22.
Szabadtéri keresztút
március 23.
Lelkinap
március 24.
Virágvasárnap – ünnepi
szentmise

Rózsálló hajnalfény ragyog,
zeng már az égi háladal,
örömben ujjong a világ,
panaszt üvölt a kárhozat,
midőn az égi nagy Király
halál hatalmát megtöri,
s lábbal tiporva poklokat
feloldja foglyok láncait.

március 25-27.
Triduum
március 28.
Nagycsütörtök
1700 gyóntatás
1900 ünnepi szentmise
2030 virrasztás
március 29.
Nagypéntek
1500 Keresztút a templomban
1700 Gyóntatás
1900 Esti szertartás
2030 Virrasztás
március 30.
Nagyszombat
800-1930 Szent Sír látogatása
1700 Gyóntatás
2000 Húsvét vigíliája
március 31.
Húsvét
Szentmisék 7, 10, 19-kor
április. 01. Húsvéthétfő

Sírját nehéz kő zárta el,
őrzötte zsoldos őrsereg,
de fölkelt fényesen, s ragyog
a gyász fölött győzelmesen.
Az alvilági sóhajok
s fájdalmak oldódnak tehát,
mert fényes angyal hirdeti,
hogy Krisztus immár nem
halott.
Maradj örökre, Jézusunk,
fényes húsvéti örömünk,
s kiket kegyelmed újraszült,
osztd meg dicsőséged velünk.
Dicsérünk, Jézus, szüntelen,
ki feltámadtál győztesen,
Atyának, Léleknek veled
most és örökre tisztelet.
Ámen.

Hétköznapi miserend
május 1-től litániák
május 5. elsőáldozás

vagy:
Az új Sionnak kúrusa
fogjon csodás új dalba ma,

Eltávoztak közülünk:
Pásztor Bertalanné (Víg Ilona, 72)
Cserven Pál, 76
Kovács Tiborné (Varga Mária Terézia, 76)
Krista András, 71
Lotharidesz Béláné (Végh Piroska, 85)
Hompasz Istvánné (Dudok Margit, 81)
Oláh László, 76
2013. február

Köszönt e vers, Élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az Élet: győzelem az elmúláson.

és bölcs örömben ülje meg
a szent húsvéti ünnepet.
Mint hős oroszlán, Krisztusunk
fölkél, s a sárkány porba hull.
Szavára mind, ki rég halott,
bűnből életre támadott.
Mit zsákmányként az alvilág
elnyelt, ma mindent visszaád,
a rabsereg már ott halad
Krisztust követve: mind
szabad.

1. Föltámadt Krisztus e
napon,
R.: Alleluja, hála légyen
az Istennek.
2. Hogy minden ember
vigadjon,
3. Értünk halált ki
szenvedett,
4. S megváltott minden
lelkeket,
5. Mennek a szent nők
sírjához,
6. Kenetet visznek
Krisztushoz,

Győzött az Úr nagy fényesen,
ragyogva hódít szélesen,
és egybefoglal két hazát:
eget, földet, s lesz egy család.

7. Fényes szép angyalt
látnak ott,

Énekkel most a nagy Királyt
kérlelje mind a nagy világ,
trónjához minket felvegyen,
örök fényével töltsön el.

9. Ti félénk
asszony-emberek,

Maradj örökre, Jézusunk,
fényes húsvéti örömünk,
s kiket kegyelmed újraszült,
osztd meg dicsőséged velünk.
Dicsérünk, Jézus, szüntelen,
ki feltámadtál győztesen,
Atyának, Léleknek veled
most és örökre tisztelet.
Ámen.

Nótás Jánosné (Bábel Éva, 70)
Garamvölgyi József, 58
Puruczki Imre, 73

A keresztség szentségében részesültek:
Répás Cintia
Pásztor Ádám
Molnár Márk

Rácz Lonárdó
Simon András
Kuris Gellért

8. S hallának boldog
szózatot,

10. Galileába menjetek!
11. Tudják meg az apostolok,
12. Hogy az Úr él,
s feltámadott,
13. Meg jelent ő szent
anyjának,
14. Kesergő szent
Magdolnának,
15. Meg jelent aztán
Péternek,
16. Meg jelent majd a
híveknek,
17. Húsvéti boldog lélekkel,
18. Dicsérjük Istent énekkel,
19. Dicsőség
Szentháromságnak,
20. Adjunk ma hálát
Urunknak.
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Szent Ferenc intelmei
9. A szeretetről
z Úr mondja: Szeressétek ellenségeiteket [tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket és imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért]. Igazán az szereti ellenségét, aki nem a rajta elkövetett jogtalanságot fájlalja, hanem
Isten szerelméért a fele-barátja által elkövetett bűnön bánkódik, és tetteivel mutatja meg iránta érzett szeretetét.

A

Petrőczi Éva: A gyertyaláng szólt
A gyertyaláng szól:
(nincs, hová rejtsék,
ágy és véka alá bár
tegyék a testét)
„A fényt elorozni,
bárkié legyen,
nem lehet úgysem.

Aki világol:
takarhatatlan.
El is elrejtsék,
ezer alakban,
hamu – alakban,
üszök – alakban,
szénné – vált – húsban
előjön ismét.”

Húsvéti idő II.
Urunk mennybemenetele
Betelt a földnek óhaja,
fölkelt tündöklő napja már,
biztos reménye, Krisztusa,
az élő Isten mennybe száll.
A szerteáradt bűnt s fejét
küzdelmes harcban győzte le,
s dicsőült teste fényeit
Atyjának most mutatja be.
Sugárzó felhőn égbe megy,
hívő szívekben gyújt reményt,
feltárva mennynek ajtaját,
mit elzárt Ádám bűne rég.
Ujjongva örvend ég s a föld,
hogy ő, kit Szűznek méhe szült,

ostor, kereszt kit meggyötört,
ím, Atyja jobbján trónra ült.
Mondjunk most hálás éneket,
hogy üdvünkért így szenvedett,
hogy testünk mennybe felveszi,
s örök hazában ad helyet.
Egy szívvel örvendezzenek
az églakók, a földfiak,
azok, hogy mennybe érkezett,
ezek, hogy egyben itt maradt.
Jézus, dicsőült Istenünk,
emeld hozzád a szíveket,
s Atyáddal együtt küldd nekünk
vigasztaló Szentlelkedet! Ámen.

Ima a kereszt előtt

g

kereske
y
g
r
á
t
y

g

Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem igaz hitet,
biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram, hogy
megtegyem a te szent akaratodat. Ámen.

g nyílt Szécsényben. dés
e
K Ocsovai Gábor

új temetkezési irodájában a Rákóczi út 89. szám alatt.
(Az OTP-vel szemben a ROSSMANN mellett.)
Kaphatók: keresztek, rózsafüzérek, szentképek, imafüzetek stb.
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Játék
eresd meg a szavakat a táblázatban, egy szó kivételével mindet megtalálod. Írj pár mondatot erről az egy
szóról!

PÉTER, KAKAS, BÖJT, KERESZT, HAMU, NAGYHÉT,
EUKARISZTIA, BŰNBÁNAT, INRI, HÚSVÉT, BOR,
TRIDUUM, LILA, KENYÉR, BARKA, JÚDÁS, JÉZUS
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Humor
Egy fiatalember gyónni megy a paphoz.
- Atyám, én vétkeztem.
- Mi a vétked, fiam?
- A hiúság bűnébe estem. Naponta többször belenézek a tükörbe, és csodálom magam, hogy milyen szép vagyok.
A pap megfordul, és ránéz a fiúra
- Ez nem bűn, fiam, csak egyszerű tévedés.
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