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KOSZONTŐ
Kedves Hívek!

Az apostoli igehirdetésnek - amint ezt az Apostolok Csele-
kedeteiben olvassuk - központi és álland6an visszatérő témája
volt Krisztus feltámadása. Ez természetes volt, mert ezzel igazolta
szenvedésének és kereszthalálának érdemszerző voltát. Pál apos-
tol a korintusi híveknek nyiltan megfrja: "Ha Krisztus nem támadt
föl. semmil sem ér a hitelek, mert még mindig bOneitekben vagy-
tok" (1. Kor 1S, 17.).

Az Egyház tanításá; a szentmise egyik húsvéti prefáci6jában
vizsgáljuk. " .. .feltámadása állal mindnyájan új életre támadunk."
Tudjuk jól, hogy ez az új élet a bűneitől megváltolt ember életét
jelenti, Ezen az életen a bún már nem úr, mert Krisztus megtörte
hatalmát.

Krisztus feltámadása által "a világosság fiai letWnk". Az isten-
gyermekség nagy ajándéka, a kegyelem fénye és ragyogása tölti el
a hívő embert. Beragyogja életét és ez átjárja mindennapi életét.
Az erények, a jótettek útját kell járni, mert a nyert ajándék erre
kötelez.

A következményeiről pedig kettős megállapítást tesz: "örök
életre szü/ellünk á/t,a/a és a mennyország ajtaja kitárul nekünk".
Nyitva áll előttünk a választás lehetősége, Senkit nem lehet okol-
ni, hisz Krisztus mindent meglett értünk. Az örök életre vezető
utal mindenkinek magának kell végigjárnia. Az út végén a menny-
ország, a biztos otthon, ahol Urunk vár minket.

A hitében bizonytalan, a halál tényének elfogadásától irtózó
embemek pedig Igy válaszol: "mert halMa óta a mi halálunk sem
reménytelen elmúlás". E ténnyel szembe kell nézni akkor is, ha
nagyon jól érezzük magunkat a földön, vagy éppen "örökre" ide
rendezkedtünk be. Tudomásul kell venni: vándorok és zarán-
dokok vagyunk ill a földön.

Áldott, örömteli, békés húsvéti Onnepeket kFvánok minden
kedves hfv6nek. Krisztus feltámadása ragyogja be f(j/di zarándok
utunkat és egykor a boldog beteljesedés részesei lehessünk.

Szeretettel: Dr. Verbényi István, plébános
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SZENTfÖLDI ÚTI ÉLMÉNYEK
a jeruzsálemi tart6xkodás hűsvéti élményei

Az Olajfák hegyén

Abu lból kiszáUva csodálatos panoráma tárult az ember szeme elé.
Szemben velünk szinte szemmagasságban az Óváros impozáns falai, a
befalazott Aranykapuval, el6ltünk a mélyben a Kidron völgye a t me-
tövel, jobbra kicsit lejjebb a "Dominus flevit· templom, nem sokkal
alatta a Gelnemáni kert a épek templomával. Az Óváros csak 1967-
ben került Izrael birtokába azöra, hogy Titusz még az elsö században
elfoglalta és lerombolta. Az Óvárosr61 még lesz szö, hiszen oda igy k-
szünk a délelótt második felében a Szent Srr templomba.

Aranykapu vagy Messiás-kapu: betalaztak a muzulmánok IS3(}ban.
A zsidók szerím ezen a kapun ál fog a Messiás bevonulni [eruzsálembe.
III tartja meg "életél_ Ezért sok gazdag zsidó ill temerkezen, hogy közel
legyen a M siá hoz, ha visszaállilja Izrael országát Valószrnúleg az Úr
jézus is athatadt ezen a kapun, talán többször is, de nem ismerték fel.

A könnycsepp alakú "Dominus flevit" azaz "ahol az Úr sfrt· templom
azon a helyen áll, ahol aZ Úr megsiratta leruzsálernet. Majd kés6bb
lem gyünk a Cetszemani kertbe is, de most néhány száz méterrel
odébb meglálogaljuk a "Mennybemenetel • kápolnát Magas falak
között középen áll a szinte kör alakú épílmény, amit mai formájában a
keresztesek építenek. Engem inkább egy mohamedán épületre emlékez-
t 1. Való igaz, hogya mennybemenetel helyén már a IV. században
kápolnát épltettek, és ez ké 6bb a mohamedánok sem rombohák le,
mert az Úr jézust ők is prófétaként tisztelik, A láthatö sziklán egyesek az
Úr jézus lábnyomát is látni vélik. A kápolnában évente csak egyszer, a
mennvbemenetel ünnepén lehet szentmisét tartani.

A Cetszemáni kertben

A kilátÓ alan pár sz~, méterre egy kerltéssel körülvett kertbe
lépünk be. Ez a Gelszemáni kert. Összeszorul a szlvünk. Eddig is
tudtuk, hogy olyan helyen járunk, ahol réges-régen Urunk is járt, de
valahogy itt előszÖf döbbenünk rá erre. Furcsa törzs ú és gyökerű olajfák
állnak in. Nin sen k sokan és az egész kert nem sokkal nagyobb, mint
a mi templomkcrtOnk. Az olajfák nem halnak meg. ha a gyökerük
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benne marad a földben. Ezért sokan azt állitják, hogy V3f,y ezek a fák,
vagy a gyökerUkön élt elődeik szemtanúi lehettek az Ur Jézus szen-
védésének. .

A kert végében áll a "Népek temploma' vagy más néven az Agónia
bazilikája. Ez a templom annak emlékére áll, hogy "Jézus érettünk vérrel
verítékezett". Azért hívják népek templomának m rt e század húszas
éveiben közel harminc ország adományából épült ujjá. 'Az itt álló első
templomot a VII. században a perzsák lerombolták (ugyan-azon had-
járatban, ahol a betlehemi templom csodálatosan megmenekült) ..A bejá-
rat fölött a latin felirat: maradjatok itt és virrasszatok. Belépünk a temp-
lomba. ~ppen befejeződik egy ném et zarándokcsoport szemrnisé]e. A
főoltár feletti mozaik egy sziklánál a vérrel verítékező, magányos Urat
ábrázolja a halálfélelemben. Meghatódottan ismerjük fel az adomá-
nyozó nemzet címerét a szentkoronás magyar címert. •

Az oltár előtt szikladarab abból az időből, amikor az Ur vér-veríték
cseppj ei hullottak, Talán éppen erre a sziklára! Lehet, de nem is ez a
lényeg. A sziklát vasból készített töviskoszorú fogja körűl.

Al utols6 vacsora termében

A Sion hegyen álló épületegyüttes egyik emeleti terme az utolsó
vacsora színhelye. Mai formájában a keresztesek építették ki, ezt ugyan
később kissé átalakították egy keletre néző fülkével mohamedán ima-
hellyé, ma "semleg s hely". Itt tudtuk meg, hogya különbözö világ-
vallások és keresztény egyházak közötti, ma is érvényes státusz! még a
XIX. száz d közepe táján a török szultán alakította ki és ezen eddig még
nemigen változtattak! A helyiség építészeti leg gótikus jellegű, de meg-
lehetősen elhanyagolt. Mállik a vakolat a falról, kicsit vizesnek is tunik
(bár Jeruzsálemben 1993-ban több mint 6 hónapig nem esett esö),
egészében nem látszik, hogy valaki is törődik vele.

Ennek ellenére mcgkíséreljük a lelki elmélyülést, hiszen itt rendelte
el Urunk a Legméltóságosabb Oltáriszentséget. Hamar felocsúdunk:
mondja az idegenvezető, itt, ezen a helyen nem lehet szentmisét bemu-
tatni. Nemcsak a helyieknek, nemcsak a zarándokoknak. senkinek seI Ez
kissé megdöbbent minket. Megtudjuk, hogy azért történt előrelépés,
mert mintegy tizenöt éve még nyilvánosan imádkozni sem volt in
szabad, ma pedig már igen. Pedig a hagyomány szerint ez a terem más
fontos eseményeknek is helyszíne volt: in jelent meg az apostoloknak a
feltámadt Úr, itt tartózkodtak az apostolok az első Pünkösdkor, itt szállt
rájuk a Szentlélek. Csendesen jövünk kifelé, de il külső lépcső alatt egy
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óvoda van és on igen szilajon ordrtoznak a gyerekek. Reméljük eljöhet
még az az idő, amikor az Eucharisztia rendelése szrnhelyén újra meg-
jelenhet!

A Szent Sír templomban

Aligha lehet kétséges, hogyha egy hívö keresi fel Jeruzsálemet, a
legtöbbet a Szent Sfr templom látogat<is<itól várja. Bizton mondhatom
ebben nem is csalatkozik, mert ezt az élményt nem lehet szavakkal
elmondani. Itt is inkább hangulatokröl, élményekről, benyomásokról
tudok beszámolni.

Azt hiszem, mindenki aki ide ellátogat, szembesül azzal a kérdéssel:
m nnyire leh t tényleg bizonyosnak tudni, hogy a Szent Srr tényl g
Urunk srrja~, a Golgota valóban az a hely-e, ahol Szent Kereszt állon
stb. Ószintén bevallom ezek a kérdések bennem is felmerültek, de úgy
érzem nemcsak hitern hanem tudatom is választ kapott Ez az egész
összefügg a Szent Sir templom történetével. Újra bebizonyosodik,
hogyan tudja a Jó lsten akár a .Iegros$zabbat is saját dicsöségére fordí-
tani. Az~ tudtam tanulmányaimból, hogy Nagy Konstanlin császár óta
nyomon tudjuk követni a szent helyek sorsát, de addigi Mégiscsak eltelt
közben három évszázad, a szemtanuk széjielszörödtak, a város el-
pusztult stb. [me a válasz:

Amikor Titus bevette Jeruzsálemel, elsősorban a zsidó szent helyek
megsemmisitésére töreked u, nemigen lör6dötl a keresztényekkel. Ezén
a jeruzsálemi keresztényemlékhelyek (Igya Szent Sir és a Golgota) sem
rongálódott meg. A későbbi római császárok azonban már üldözték a
keresztényeket, és Hadrianus császár úgy gondolta, akkor tudja őket leg-
ink<ibb megsemmisíteni, ha elveszi tölük Jeruzsálemet. Jeruzsálemből
pogány várost épüett, rgy betemettette a Golgotát és a Sin is, és föléjük
Vénusz templomot emeltetett. Ezt a helyet a rómaiak felügyelték, jó két-
száz éven keresztül biztosüva, akaratlanul, a szent helyek sértetlenségét.
Amikor agy Konstantin császár megtért. pontosan tudták, hol kell ke-
resni azokat, és fel is tárták. Az Úr kezében rgy vált a megsemmisítés
szándéka a megőrzés tényévé.

Az ajtón belépve egy nagyméretu sziklát találunk. a bebalzsamozás
kövét. Ezen kenték meg az Úr testét miután levették a keresztről. A
téglavörös sziklát mindig viro1gszirmok díszhik: a hivek b borítják
virágszirommal, imádkoznak, majd néhány "megszentelt" szirmot elvisz-
nek maguknak emlékül.
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jobbra néhány lépcső vezet (el a Golgotára, amely két egymástól
oszlopokkal elválasztott kápolnából áll. Az első kápolna, ahova meg-
érkezünk, a katolikusoké. A szembelévő oltár a Keresztreszegezés
oltára. éhány fohász, és már tovább kell menni, mert sokan vagyunk.
Az ortodox kapolnéba igyekszünk, és elhaladunk a fájdalmas Szűzanya
oltára előtt, melyet Mária szobor disz It, kinek szrvéböl tör áll ki, jelezve
a Szent Szűz fájdalmát, amelyet itt szenvedett el. Hamarosan az ortodox
kápoln~n vagyunk, amely a keresztre feszüés helyszrnén áll. Az 91tár
felett az Ur jézus két oldalán a Szűzanya és Szent jános apostol szinte
életnagyságO ikonja. Az oltár alatt, a betlehemihez hasonló ezüstcsillag
jelzi a Kereszt helyét. Bemászenk az oltár alá, megérintjük a csillagot és
imádkozunk. Mit lehet ehhez hozzátenni. Semmit, ezt sem lehet szavak-
kal elmondani. Az oltár mellett űveglappal letakart szikla, egyesek
szerint az egyik lator keresztjének helye, mások szerint a repedés az Úr
halálakor következett be ... lndulunk tovább a kijárat {elé, ahol elénk
tárul a templom egyik részének panorámája. alattunk a bebalzsamozás
köve, fölötte a falon hatalmas mozaikkép, amely idórendi sorrendben
ábrázolja az eseményeket a keresztrefeszttéstöl a slrbatételig. A kereszt
alatt Ádám koponyája látszik: 'egy ember által jött az eredeti bűn ...
Krisztus által jön a megváltás.

Lemegyünk a lépcsőn és elhaladva a Kó mellett a Szent Sfrhoz igyek-
szünk. A Slr a rotundaban áll, amely mai formáját a múlt század elején
nyerte el. Az európai ember számára talán kicsit vaskos, nem is díszes.
A középen áll a SIr. Ez is meglepetés, nem igazán sziklasfr. Azt ugyanis
márványépület veszi körül, Klváncsiam kérdezem az idegenvezetőt: ez
tényleg az Úr sírjal Nem vitás, válaszolja, ez a sIr tényleg azé, akit a ke-
resztények Krisztusnak neveznek.

Sorba állunk, mert itt is sokan vagyunk. A bejárat fölött lámpások
számszerint tizenöt. Ebből öt a katolikusoké, öt az ortodoxoké, négy az
örményeké és egy a koptoké. lassan közeledünk a bejárathoz. A Sír két
részb6l áll: az első az angyalkápolna a belső a tényleges sIr. Az angyal-
kápolna arról kapta nevét, hogy ide léptek be az asszonyok, amikor az
angyal közölte velük az emberiség' történetének kétségkívül legfon-
tosabb hfrét: nincs itt, feltámadt!

Belépünk az angyalkápolnába. Szinte semmit sem látni, teljesen sötét
van. A derengó fényben, ami it SIrban égő gyertyák kiszúr6déséból
keletkezik, szakállas szerzetes áll, és időnként angolul közli, hogy hat
ember mehet be a Slrba. Belépünk és meghatódva körülnézünk: jobbra
márványlap, amely sajnos eltakarja a követ, amelyen az Úr teste feküdt.
Inkább görögös képek, ikonok dtszltik a falat. Gyertyák lobognak, Itt
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állunk, ami talán valóban a világ legszentebb helye. Valahol olvastuk:
ez a világ legszentebb tabernákuluma, ahol éjjel-nappal hangzik az alle-
luja: Igen, ez fejezi ki legjobban, amit az ember 011 érez. Boldogok
vagyunk. Különös, egy sír, ahol az ember nem lehet szomorú, in örülni
kell, mert in legyőzték a halált. Szent Pálra gondolok: halál hol a te
győzelmed? A szerz tes finoman sürgeti az embert, mások is be akarnak
jutni. Még egy fohász, még egy körbepillantás, és már megyünk kifelé.
vlsszajövünk-e ide? Lehet, de ha nem, akkor is talán ezentúl egy kicsit
másképp éri, érheti meg az ember a Húsvét szent misztérlurnát.

Deo gratias, Istennek legyen hála.
Madaras Gábor

.....
IDŐSZERŰ-E MA MÉG A BŐJT?

Gondolatok Nagyböjtben

A bűnbánat mellett nagyon fontos a nagyböjtben az önmeg-
tagadás, a lemondás és a önfegyelem erényének a gyakorlása. Sok
ember elindul az élet jobbítás útján, de a legtöbb elfárad, megáll
és visszafelé sodródik. Embert próbáló, acélozó gyakorlatra van
szükség, s ez az önmegtagadás ápolásában valósul meg. A ma
emberének ez bizony nem túl népszerű program, mivel sokan
elkényelmesedtünk, elpuhultunk. Már a lelki önmegtartóztatás is
távol került tőlünk. A modern világ találmányai a rádió, a televf-
zi6, video - az egyébként nagyszerű találmányok - zsamokainkká
váltak, amikor elvették befelé tekintésre ösztönzö lelki nyugal-
munkat. Sokan szinte menekülnek önmagukt61. Pedig jobb világot
csak akkor tudunk teremteni, ha az ember erkölcsi tökéletesítésén
munkálkodunk, és elósegftjUk a lélek uralmát a test fölött, 5 ezzel
legyőzzük a bennünk lakozé ósi gögöt.

A középkor keresztényei még negyven napig böjtöltek, nekünk
pedig még az a pár nap megtart6ztatás is nehézséget okoz. Trük-
köket találunk a hús pótlására, és megnyugtatjuk lelki-
ismeretünket, hogy mi betart juk Egyházunk parancsait.
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Nemrégiben az egyik "keresztény ország" követségén Hamva-
zószerdán tartottak fogadást. Az asztal roskadasig tele volt fino-
mabbnál finomabb falatokkal. A meghfvottak közül a vendég-
látónak többen szövá is tették ezt, de 6 azzal hárította el a pa-
naszt, hogy "nyugodtan falatozzanak, hús nincs az asztalon, csak
különféle halak és más nem tilos különlegességek."

A böjt megtartása azokban az országokban persze sokkal
nehezebb, ahol az életkörülmények kiválóak. Ami nincs, arról
könnyű lemondani.

Egyes statisztikák szerint a világ népességének egyharmada
kényszerből ugyan, de 365 napos szigorú böjti étrenden, napi
egyszeri étkezéssei tengeti életét.

Oe nekünk elég-e, ha a húsról, a cigarettáról, a kávéról, az
alkoholról pár óráig lemondunk? Akármennyire is becsületesen
betart juk a böjti napokat, nálunk mégis minden kicsit fordítva van.
Mi megvonunk valamit - sokszor csak apróságot - magunktól,
hogy eszünkbe jusson az lsten. Pedig az lenne az igazi, ha az
lsten meg az lsten dolgai olyan fontosak lennének a számunkra,
hogy minden más jelentéktelenné válna.

Jézus nyilván nem bűnbánata kifejezéséül vagy önmegtagadási
szándékból böjtölt. A Lélek vitte a pusztába, ahol negyven napig
imádkozott. Nagyböjtben nekünk ezt a fajta böjtöt is meg kellene
tanulnunk. Nem a régebben szokásos negyven napig tartó éhe-
zésre gondolok. Az egész napos rohanás, ügyintézés mellett meg
kellene tudni állnunk, tudnunk kellene rácsodálkozni az Istenre.
Ha igazán keresztények lennénk, akkor lsten lenne a legfontosabb
számunkra.

Rajtunk múlik, tőlünk függ, hogy akarunk-e életvezetésünkön
változtatni, kicsit másképpen élni. A Lélek, aki Jézust a pusztába
vitte, bennünket is vezet. Csak engedni kellene magunkat is
vezetni és meg kellene mindnyájunknak hallani a hívó Szót.

Sümegh Lász/6
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A CSALÁD ÉVE ÉS AZ
ESZTERGOM-BUDAPESTI EGYHÁZMEGYE ZSINATA

Az esztergomi egyházmegye 1988-ban kezdte, kezdhette meg ötven
év útán újra az egyházmegyei zsinat eíökészüését. A Szentatya 1991.
évi hazánkban tett látogatása után kapott ez a munka igazi lendületet.

A Bfboros atya 1991. decemberében felállította a Koordináló Bizott-
ságot, mely megfogalmazta a zsinat alapvető célkituzéseit, a munka-
folyamat tervezerét. és létrehozta a 17 elökészftö bizouságot. melyeknek
vezetöi papok, szerzetesek és világi hívők mindkét nemből. A bizott-
ságok feladata lett, hogy összeállítsák a zsinati munkadokumentumot az
adott témában, a megadott szempontok szerint. 1993-ban az egyház-
megyei határrendezés új helyzetet teremtett, rövid időre felfüggesztette
a szépen haladó munkát. A f6egyházmegyéhez került területek képvise-
lői is bekapcsolödhattak 1993 második felében az elökészttés munka-
folyamatába. Plébános atyánk ajánlására e sorok fróját és feleségét,
Mártát dr. Paskai László bíboros prfmás érsek úr megbizta a CSALAD
bizottság munkájában való részvétellel. Ez azt jelentette, hogy a Család
bizottság által elkészüett dokumentumtervezet módosftásában vettünk
részt először. Természetesen e munkában a plébániánk közösségében
múködc5 fiatal házasok csoponia véleményét is közvetltettük. A zsinati
dokumentum elc5készflésének következö fontos, összesltö szakasza volt,
a bizottságok egymás közöttl egyeztetése, és ezek nyomán a dokumen-
tumok bizottsági szintO véglegesitése. Ezután készült el egy szerkeszró-
bizottság gondozásában a zsinat "munkadokumentuma". Amfg a szer-
kesztöbizouság dolgozott, a Család bizottság meghivást kapott a Magyar
Köztársaság népjóléti miniszterét61 a Magyar Családév megnyitó ünne-
pélyére Debrecenbe. A délutáni megnyitó! megelőzve a Debreceni
református Kollégium lan;! I rme adott helyet "Az istenhlvö ember
család képe" dmú koníerencianak, amelyen igen szrnvonalas előadások
gazdagították a résztvevőket.

A család bizottség tagjainak zsinat elötti munkája a rnunkadoku-
mentum vélernénvezésével és a észrevételek megfogalmazásával zárul
le, hogy a bizottság zsinati képviselői: Dr. Kovács István (a DOKI)
templornigazgató, bizottságvezetö, valamint Dr. Gy6ry Attila és neje,
továbbá e sorok [rója és felesége zsinati munkáját kellően elökészttse.
Az egyházmegyei zsinatra 1994. július 3-9 között fog sor kerülni
Esztergomban. A zsinat jelmondata:

"Éljünk mé/lóan Krisztus evangéliumához/" (Fil 1,17)
BalÓ András
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ORMAI GUSZTÁV t
címzetes prépost, nyugalmazott esperes plébános

1914-1994
ORMAI GUSZTÁV harminc évig volt templomunk plébánosa.

1914. október 24-én született Salgótarjánban. Székesfehérváron
1939. június 16-án szentelték pappá. Baracson. Pázmándon.
Tárnokon volt káplán, majd 1945-1951 között Baracson plébá-
nos. Máriaremetén 1951-55 között lelkészként rnűködött. 1955-
ben nevezte ki plébánosnak Albertfalvára Shvoy Lajos püspök.
Guszti Atya (mert mindenki csak így nevezte őt) nyugdíjba vonu-
lása után a székesfehérvári papi otthonban élt 1994. január 22-én
bekövetkezett haláláig. Nagy részvét mellett temették a székes-
fehérvári Szentháromság (Hosszú) temetőben. A temetési szertar-
tást Takács Nándor székesfehérvári megyéspüspök végezte, a
búcsúbeszédet Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök, volt nagyté-
tényi plébános, régi kolléga és jóbarát tartotta.

Idézzük fel Kewhelyi Ferenc búcsúzcacójác:

UrunklOrmai Gusztáv fiad és szclgad már előtted állt, megis-
merte a Te ítéletedet, s megismerte önmagát belőle. hiszen rnin-
denkinél és mindennél jobban ismersz és számon tartasz ben-
nünket. Megláthatta életének lepergő filmjét, azt az örömöt,
amellyel fogadta a Te meghlvásodat, azt az örömöt, amely végig-
kísérte papi életét. Örömmel, élvezettel volt a Te papod. Szívesen
szolgált Neked akármelyik helyen is kellett megállnia helyét.
Szívében őrizte és számtalanszor emlegette a székesfehérvári
szeminárium életét, az akkori társakat, a vidám csodálatos pilla-
natokat. Te tudod hányszor emlegette első plébánosi helyét, hány-
szor sóvárgott vissza Baracsra. Amikor tábortüzet gyújtott az új
káplán érkezésekor és odahívta a falu fiataljait. hogy együtt szere-
tellel fogadják ezt az új munkatársat. Szerette a Te imádságodat.
Máriaremetén kis szebaba összezsöfolva éltek a remetei kegyhely
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egyházmegyés papjai. Egy szobában üldögélve közösen csendesen
végezték a zsolozsmát. S ha valamelyik elbóbiskolt, egymást
ébresztgették vidáman nevetve azon, aki nem tudott ébren marad-
ni. Dalos szfvet adtál neki. Szerette a szép énekel. Önfeledten
tudta szórakoztatni társait. Szerette a szent zenét. Albertfalván őrzi
emlékét az az orgona, amelynek megvalósításán annyit fáradozott.
Szerette a költészetet, szívesen szavalt szép orgánumával. Boldog
volt, ha a barátaival együtt lehetett, örömteli perceket szerezve
egymásnak. h ez a szeretetre, vidámságra, dalra, költészetre
szomjazó ember nem esett kétségbe életében a so •ozatos beteg-
ségek, a halálos betegségek megpróbáltatásai miatt. A reménysé-
ge, a kedve, a bizakodása adta vissza neki az életet, S nem tört
össze, amikor belátta, hogy tovább már Neked ilyen fiatal erővel
és örömmel szolgálni nem tud.

S amikor utoljára találkoztam vele, s kérdeztem tőle, hogy érzi
magát ill az öregotthonban. azt mondta: pompásan, nagyszerűen.
Minden jó volt neki, amit Te adtál. Sén azt gondolom, hogy nem
tért hozzád szomorúan, összetört szívvel, a földet siratva, hiszen
ott van drága édesanyja, akivel élete első percétől mindig együtt
maradt, aki anyja maradt, és 6 mindig gyermek tudott maradni az
anyja mellett. Együtt szomorkodtak, együtt vigasztalódtak. együtt
járták az élet útját, és most örökre együtt maradnak. 5 talán a fiú
megismeri aZI, akit életében sohasem ismert, az édesapját.

Gyarló volt ő is, mint mi mindannyian. Voltak mulasztásai,
bűnei, botlásai, mint mindannyiunknak, de volt benne őszinte
bánat, s az engesztelődésnek, a megbocsátásnak a vágya.

Mi abban reménykedünk jóságos Atyánk, hogy szeretett fiadat,
akit magadhoz hívtál örömre, s el nem múló boldogságra, meg-
mented őt most már mindenféle szenvedéstől, és reméljük mi is
valamennyien, akik érte imádkozunk, hogy m gjutalmazod 6t
azért, amiért annyi jót lett, a Te kegyclmedből és bocsártsd meg
bűniet, s engedd meg, hogy országodban Veled együtt lehessen.
Amen.
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Az a/bertfa/v; egyházközség nevében
Madaras Gábor, a képvise/éítesWlel elnöke
e szavakka/ búcsúztatta Orma; Cusztávot

Kedves Guszti Atya! Eljöllünk Albertfalváröl, hogy elklsérjünk
utolsó utadra. Harminc évig voltál egyházközségünk plébánosa.
, 955. ószén kerültél hozzánk, egy meglehetősen felforgatott
egyházközség élére, de rövid idd alatt megszervezted egyházköz-
ségünk életét. Mi, fiatalok, emlékezünk azokra a boldog pásztor-
játékokra. misztériumjátékokra, amelyekkel sztnessé tetted azok-
ban a nehéz években az egyházközség életét. ~Ietedben mindig
központ volt a templom, nagyon sokat tettél ezért a templomért.
Püspök atya már említelle az orgonát, életednek talán legmaradan-
dóbb emlékér. A templom mindig rendben volt, belül és kívül
tatarozva, és mindig a hívek kényelmét szolgálva. Ezért is nagyon
sokal lettél.

Alberfalva nem felejti el szeretett plébánosát!
A múlt héten a rekviemen mostani plébános atyánk rnondta:

sok barátod volt Albertfalván a harminc év alatt, akik már előre
mentek az úton, s Te rnost utánuk mész. agyon reméljük, hogy
együtt az égi boldogságban emlékeztek vissza az albertfalvai
nehéz, de szép napokra.

Reméljük a Jóisten kegyelmét, és kérjük a Szűzanyát, hogy
járjon közben azért, hogy mielőbb országában véglegesen Meg-
váltódnál lehess!

lsten áldjon Guszti Atya!

Rögzítette és lejegyezte Sümegh Lász/ó és Répássy Andrea
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Az ALBERTFAl VI KERESZTÉNY TÁRSAS KÖR

MinI Az Egyházközségi Levél karácsonyi számában beszá-
moltunk, 1993. december 20-án megalakul! az Albertfalvi keresz-
tény Társas Kör. A szervező bizottság az alakuló közgyülés fel-
hatalmazása alapján begyOjtötte a módosító javaslatokat, és kidol-
gozta a Társas Kör alapszabályát. valamint eljárt a Budapesti
Bíróságon a Társas Kör bejegyzése érdekében.

Továbbá a szervezö bizottság élénk propagandát fejtett ki, és
ennek köszönhetően az 1994. február ts-ére összehívott alap-
szabály módosító és jóváhagyó közgyűlésen már közel száz Tag-
társunk vett részt. A résztvevők elfogadták a Társas Kör alapsza-
hályát és konkrét javaslatokat tettek a Társas Kör további tevékeny-
ségére.

Eközgyűlés megválasztotta a Társas Kör tisztségviselőit, ezek
a következö személyek:

Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör 9 tagú választmányának
tagja: Kiss Gábor, Kovács Andrea, KÖr\véJyessy András, Lánszky
Ani/a, N,lgy Bernedeu, SOmegh Lász/ó, Vass Cábor, Vass Zotu»,
Dr. Winkler Cuszrav.

A háromtagú ellenórzó bizottság tagjai: Kriesch Tamás, Murá-
nyi Ilona, Dr. Szigetvári István.

Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör elnökhelyettesei: Körtvé-
Iyessy András és SümegI! László, elnök: Kiss Cábor.

A közgyűlés döntött arról is, hogy a Társas Kör tagjai részére
az éves tagdíj 300 Ft. Tagdíjat nem k II fizetniük a diákoknak és
a nyugdíjasoknak.

A Társas Kör I ő, nem közgvűlé es összejövet lén Dr. Mé-
száros István tartott nagysikerű előadást a zsúfolásig m gtelt
teremben "Min(/szenly József 11ercegprlmá i(/öszer{ísége" cím-
m 1. Ennek az elő, dasnak rövidítell változatát olvashatjuk e
füzetben.
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Az 1994. március l l-i Mind zentv előadást m gelőzően a Tár-
sas Kör lisztel tbeli lagjává válas tolta és díszoklevéllel ajándé-
kozta meg ÁRKOSYjÚlIA tanárnöt. A tanárnőt Bató Andrá , egykori
tanítványa köszöntötte meleg szavakkal. A percekig zúgó taps, azt
bizonvüoua, hogy méltöbb személy nem lehet tt volna a Társas
Kör első tiszteletbeli tagja.

Időközben a Társas Kör tagjainak száma jóval meghaladta a száz
főt. A közeliövöben a következő programok leszn k a Társ s Kör
szervezésében:

Az Eravis utazási iroda segítségével A Társas Kör tagjai kedvez-
ményesen 1994. április 16-án (egy szombati napon) autőbuszos
kirándulást tesznek Egerbe Feldebrő, Bélapátfalva érinté éveI.

1994. ápriliS 30-án, szombaton délután 4 órától a szervezök
zenés kávéházba hívják a könnyedebb műfajú z nét, slágereker.
és irodalmat kedvelöket. A k véházban a program kötetl n, kiválö
alkalom nyílik majd komoly és tréfás beszélg tésekre sütemények,
kávé vagy tea fogyasztása közben. A zenés kávéház helye a Don
Bosco iskola lesz.

"A magyar sacralis irodalom - ami az elmúlt éVlizedek iroda-
lomóráiból kimaradt" címmel 1994. májusa folyamán Cs. VARGA
ISTVÁ irodalomtörténész, főiskolai tanár fog előadást tartani. Az
előadás löu megvásárolható, és dedikáltatható lesz a CS. VARCA
ISTVÁ szerkesztésben megíelenö: "Szen! Művészet, - tanulmá-
nyok az ars sacra témaköréb61" cfmú kötet.

A Társas Kör vezetősége köszönetet mond mindazoknak.akik segí-
tett k, hogy az idő rövidsége ellenére a Társas Kör létrejöhetet, és
megkezdhette működést. A Társas Kör vezetősége az eddig jelent-
kezelt tagok mellé örömmel várja az olyan további jelentkez6ket,
akik a Társas Kör célkitűzéseivel egyetértenek, programja in szt-
vesen vesznek részt.

Kiss Gábor
elnök
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A PLÉBÁNIAÉPÜLET FELÚJíTÁSÁRÓl

Kedves Testvérekl

1986 elején a képviselőtestületünk elöli két nagy renoválási
feladat állt: a templom és a plébánia épülete mind kivül, mind
belül igen rossz állapotban volt. Nemcsak az épület és szerkeze-
teí, hanem a közművek (víz, villany stb.) is elhasználódtak, hova-
tovább balesetveszélyesek voltak.

Akkor a képviselötestület azt az álláspontot képviselte, hogy
először a templomot kell teljesen rendbe tenni, a plébánia csak
azután jöhet.

Ennek megfelelden 1991 oktéberére. a templom felszentelé-
sének 50. évfordulójára, elsősorban a Ti áldozatos segítségetekkel,
a templomot kívül-belül renováltattuk.

A következó két esztendőben a plébánia épületében csak rész-
leges felújításokat végeztettünk. Igy került sor az elektromos
hálózat továbbá a vlz- és lefolyórendszer rekonstrukciójára.

Most azonban már elkerülhetetlenné vált a legnagyobb sza-
bású munka elvégeztetése: a tető felújrtása (amely a szerkezet
részbeni cseréjét, javftását és a palafedés teljes cseréjét jelenti). az
ereszcsatorna és bádogozás kicserélése és az épület külső tatarc-
zása. A szakemberek véleménye szerint ezek legcélszerűbben
együtt végezhetők el.

Az őszi árajánlatok után, a beruházás nagyságát látva, a kép-
viselötestület megállapította, hogy ennek finanszírozása csak saját
erőból elképzelhetetlen, ezért a legkedvezóbbnek ítélt költség-
vetést támogatást kérve, felterjesztette a fóegyházmegyei hatóság-
nak. Mint azt korábban egy vasárnapi hirdetésben már jeleztűk a
fóegyházmegyei hatóság kedvezően bírálta el kérelmünket, és
jelentős összeggel (1 millió 150 ezer Forinttal) támogatja a felújí-
tást. így az egyházközség számára, mint saját erőből fedezendő
rész, 750 ezer Ft körüli összeg marad.

Tudjuk, ez is hatalmas összes- és a mai nehéz körülmények
között csak nagy áldozattal lehet ezt elóteremteni.
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Mégis bizalommal fordulunk felétek, hogy ez a felújítás meg-
valósulhasson. Bizalommal fordulunk, mert láttuk a 175 éves kiál-
lításon, milyen áldozatkészek voltak óseink, amikor létrehozták
azokat az épületeket, amelyeketket nekünk most felújftanunk kell,
és tapasztaltuk a Ti segítökészségeteketa templom renoválása
idején.

Kétségkívül az egyházközségben a legfontosabb épület a
templom, de nagyon fontos a plébánia is. A templom a lelki
központ, de szükség van a lelki élet hátterét biztosító korszerű
plébániaépületre is. Igy a plébániának csak egy, és talán nem is
legfontosabb funkciója, hogy ott lakik a plébános, hanem az, hogy
innen vezetik az egyházközséget, mint evilági szervezeteI.

Az anyagi javak előteremtésére több eszköz is ktnálkozik.
Fogunk meghatározott ünnepeken, előre meghirdetve e célra gyűj-
teni, egyéni adományokat is szeretettel várunk. Másik forrás az
egyházközség költségvetése(ami az egyházi hozzájárulás bevéte-
leiből fakad). Itt meg kell jegyeznem, hogyha mindenki, aki
hozzánk tartozik becsOlettel fizetné az egyházi hozzájárulást,
most is kisebb lenne a gondunk! Ennek lelkiismereti felül-
vizsgálatára mindenkit tisztelettel megkérek.

Megoldásnak gondoljuk annak a módszernek megismétlését,
amelyet a templomrenováláskor alkalmaztunk. Ennek lényege,
hogy ajánlási fveket osztunk ki, amelyen mindenki közőlheti,
hogy milyen összeggelés milyen ütemezésben tud segíteni a fel-
adat megoldásában. Ennek figyelése természetesen mindenki
becsületére lesz bízva, mi mindnyájan a beérkezések ütemezését
figyeljük, hogya Szent Mihály alapitvány kölcsönét mihamarabb
visszafizethessük. Igy, gondoljuk, tervezhetőbb lesz a pénzügyi
rendezés. A befizetések készpénzzel és esékken is történhetnek.

A munkálatokat egyébként Húsvét utáni héten megkezdik és
május végére feieztk be.

Előre is megköszönöm a képvisel6tesWlet és a magam nevé-
ben /JIdozatkészségetek, kivánok va/amennyi6töknek áldott,
boldog, kegyelemteljes Húsvéti ünnepeketl Adományaitokat a /ó
lsten fizesse megl

Madaras Cábor
a képviselőtestület világi elnöke
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A MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁS TÖRTÉNETE

Mikor kezünkbe vesszük a SunlÍmt, és olvassuk nem is gondolunk ri,
hogy. mag)'"r nyelv(í ijibli:ín.k több mint fél éveeredes fejlódés eredményekép-
pen alakult ki • swve~e. fu. uo \JI kÜ7..ddmcsvolt, nemzetünk legn.gyobb elméi
csiswh.ik, POnlOSílOIl.k,kOl'$urúsítella a magyar szöveger,

A több mint fél ';veu.des fejlódésnek • legfontos.bb nyolc á1lom.s.t mu-
tatjuk be a köverkezékben. Mind a nyolc illom;Íst egy~ új.bb magyar Biblia
mrgjdcnése jcl~i.

Al. összehasonlíthatós:íg';rt cikkünk vq;én mind a nyolc Bibliiból idézzük
J5nos Evangéliumán.k 13,5·7résztt.

r. A knírásos emlékek
A n.gr, súmb.n fönnmaradt bibliai kédex és II ilyeneket említő régi

kön~'Vjegy7.Ckektanúsítják ut, hogya latin nyelvú Bibli> mindenfelé 011 volt.
középkorban > m.gyuorsúgi súkcsegyh:íu.k, kelesterek könyvt;Íraibon és >7.
egyes papi személyek birtokib.n. Telje. Biblia szerepel mor a let;rEgibb ismert
m.gyarországi könyvjegy7ikben, o pannonhalmi bencés kelostor tOOl·ban ké·
szült v.gyonlel:ár.ib.n.

Csak évmudok rnúlva jelemkezen t:írsad.lmi igény anyanyelvú írismú·
vekre, így. Biblia anyanydvú fordítOU i. csak később v;\lt nükségcssé.

1) M. el.ó m'gyu nyclvú Biblia részleteket a HUSlcit.Biblia tartalm07.la. A
Huszita Bibli. elvesseu. de részletei fennm.radt2k másol.tban h:írom XV. ni·
zadban készült kédexben, Mint a neve is mutat ja az első bibliafordításunk a
huttita mozgalom h.tására kénüll. A három kődex a /JIni, a Münr/)mi és az
Ar.>r kódac. A huszita hatáson kívül ÖSZlönzÓleghatolt a kezdeti fordítákra a
noi szerzetesrendek egyr" tUgyobb elterjedés" is, hisun n .p5.c:ík latinul kevés-
bé voltak i kolázouak. A Bioi "ó</ac~ H50-ben tisZláuik le, és ez hosszabb
részl.tek et t.rtalmn az Ószövetségből. Ma • BécsiUdvari Könyvt:ír tulaj'don. -
innen kapt. nevét is. A Müncheni kóde" a négy ev.ngéliumot tart. mazza,
&t a kódexet H66-ban m:í.solt.íka moldvai Tatros virosábon. A kédex a Mün·
cheni Kir.íJyi Kön)'VI~r becses és féltell darabj., ill tal.íJt ri Ft:bbváry Mik/ó.
1834·ben.

2) A Jordánszky kódcx • bibliai rmlet"ket tartalmazó kódexeink közül
• legfontosabb, terjedelmére nézve is a legnagyobb. Több kés6bbj kédexe; "bből
misolt.k ki. A fordítóról, • rajzolóról semmit scm tudunk. Újsz,öv"tségi r6u
1516-ban,Ószövetségi részleteket tartalmazó résu 1519·ben készült el. A kédex
néhány levél kivételével u 1782-benfeloszlatou nagyswmb ••i feren CS, klarissza
ap.ícarend könyvtir:íból került elő. Ekkor szerezte meg FáI» M:Ítyás, aki kt·
sőbb, 1820-ban .dományoZl' Jordánszky Elek esztergomi kanoncknak, E n'gy·
bccsGemlékünk .ddig méghiányro leveleit 1880-b.n illemelléka kődexhez hozzá.
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II. A nyomratett emlékek
A lassan, egyenkénr másolt kédexek vil:í&:íb. fordulópontot hozott , könyv-
nyomtatás feltalálása. amely lehetővé tette eg)"surre sok p.;ldány elkmítését. Ez
módot adott a Biblia elterjed~re is.

GUTENBERC (til: 1394-1468) korszakalkorő találmányával, kisebb prébálko-
zások után dóswr a Bibliál nyomtana ki. ú oz ún. 41 SOTO' Biblia 1455·ben
jelent meg Mainw.n.

A nyomutou könyv gyorsan terjed; Európ:íb.n. M,!;>""rorsz;Í~on a:t dső
nyomtatványok MÁTYÁs király uralkodás. idején jelentek meg. Sotf GtrrEN·
BENRC Bibliájának megjelenése után már 18 évvel Budán kőnyvet nyomtatott
HESS ANDRÁS, a m'&Y2rok tönénetét leíró, latin nyelvű Cbronit« Hllngaroru",.
ot. Feltételezések surint MÁTYÁs király nem t.l:íha elég dísz.snek az ÓSnyomt3l.
ványok.t, eún rendelte. kódexkészítés legmagasabb fokán dolgow it3li;ti mú·
helyekből az igen g».da~on illuszrált corvindkar. MÁTYÁS kir.íly h.l:ílát követó
zavaros időkben mt1\szuOlek a hazai ósnyomdik. A magyar suwk muveit
(PI: TEMESvÁRI PEL8ART (élt: 1455-1504D ekkor még latinul. külföldön: Itáliáb.n.
Németorsz.ágban nyomtauík ki.

A kercsztrny humanista ROTTERDAMI ERASMUSaz akkoriban használat os
latin nyelvú Bibliál felülvitlpilt a, a fennmaradt régi görög nyeh'Ú evangé·
liumokhoz vissunyúlva késaíreue el újf2 U újszövetség latin fordítá át. Ez
Báselben ),dent meg 1516-b.n. Az akkori keresztény Európ. tudósai örömmd
üdvözöltek a fordít ist. Ug)',nis ez jó kiindulósi alap volt oz akkor mir egyre
türelmetlenebbül jelentkez.o nemuti nyelvú Uibli. elkésútéséhez.

A könyvki.dás, a kÖnyvnyomt.tás további Ieilődésének • XVI. 7:Í7•• d
elején lökést ado It • reformáció. LUTHER MÁUON (Ht: 1483-1546) munk~ja
nyom:ín 1522·1534 kötött megjelenik. némel nyelvú Biblia. Tudjuk. hogy
ennek a Bibli:\nlk a nyelvezete lett az egységes némel irodalmi nyelv abpj a,

A reformáció nyomdászat:ínak legfontosabb eredménye. hogy megindűou«
egész Európában a nemzeti, tS így • magy.r nyelvű könyvnyomtatást is. A
mohácsi vész \It:Ín hél évve], 1533·ban jelent meg Krekkőban KOMJÁTlII BFNF.·
DEK fordítisában a legrégebbi. teljes szövegében magyar nyelven kiadou nyom-
t.t,<;in)'. a Az ztlllh Paalltlltlry mag)\1r II)'tIHt7I imú bibliarészlet. A fordítást
úrnóje .•PERtNYI GÁ80RNt FRANGEP.\N KA,.AUN kív.ínság". késútctte a szer-
2:6, és annak költségein nyomtall:ík ki. KOMJÁTlII felh~nn~lj~ a korábbi fordítá·
sokat és a Vul~tát is. Ma 22 ~Id:ínya ismeretes.

3) cm kell ekkor m~r sokat voírni 3z eVJngéliumok ntJgpr nyelven tör·
ttnó kinyomutására. hiszen PESTI GÁBUR a négy evangéliom fordftisit
(Wij TeJtament"", ma~iar "ie/llen) 1536·b,n [elenteri meg Be; sben. Szö·
vege vil:ígos fogalm.7.óÍsú, uszta swveg, ERASMU lllmut.t:í •• i és fo"lít.;..i alap-
ján készített humani l' nni. Ez ol könyv ó,il.le meg súmunkr. a:t. első nyomda-
ábr.í1.ol: r, ugpnis .t "1: betű inicijléjáb.'n egy nyomtatóműhcly l.íthalÓ. Ma
27 )"'Idány.\ról tudunk. A PES ri széles I.ítókö,ú tudós, a mohácsi vész datt
Mátyás király korvináinak kön)'vláráhJn sokat olvasun, J"'NUS ).... ONIUS ver-
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scit másolta, A mohácsi csat" utln onnan kimenteu egy kédexet, amely lA rus
PANNONlUS epign.mm:íit tart.lmnt:>. A biblia fordításán kívül még két kiemel-
kedő munkáj.it nyomtatták ki, &op". [obulái·t (15J6) tS egy hatnydvű Q.tin.
olasz, Crancio, cseh, nérner nugy.r) S7.Ótórt (Nomene/"Iu,,", sex lil/gu'frum) 1538·
ban Bécsben.

4) SYlVESTER JÁNOS [':11: 1504-1551] nyomtatoll munkáj>: Uj Testemen-
Ium m.g.' ne/wen már a négy evangéliumon túlmenócn a teljes Újszövct.
séget tartalmazza, Sárv:ír melleu ÁDASDY TAMÁS birtokán és annak költSéRein
jelent mcg meg Bud. dCoglalásinok évében, 154I-ben. Az elsó magy:lr CÖIJÖn.
magyar nyelven nyomtatou könyv. Ma kb. SO péld2nyát eSnik könyvtirak.
Olvasva, megilletődötten látjuk azt :lZ eróf~zítést, mellyel a $Uru> küszködik,
hogy o magyar nyelv latin betűkkel nem leírható h.n~oit (.í,i,il,ó,ú,,;; gy,?"ny ...)
jelölj e. A fordítás jellegutessége í·zÓ nyelvjárású, (1Ifp-nép, Q,íp-nép) Iehe-
hetóleg e~rt nem tudott széles körben elterjedni ez • munka. Nagy pontOS$:ígr2
törckv6 mú, ezért is néha nyelve nehézkés. Fametsz.etú képekkel gazdo&on
illun.trállák,. XVI. sú""d lep&.zd_vbban diszten m.!:y" könyve. E könyvben
m.rodt Cel a7. elsó magyar idomérttkes vers, az aj:ínlás disztichonokban iródott .

•.• III n irásban Q,ólmouan t1 niktd ná/tal,
H"rrt: hi,í mind, hogy sttlki •• ment•• magát
Az ki zsidóul lJ górögül. i1 víg~ deik,,1
Szól wla ,;g"', nóll1lktd "z ill mag»2rul:
Mindm nfpmk az ú n)v:lvln, hogy mind llZ isten
TÓrtlínyinn {jjm. mindm imá.djt IItf1lÍ.

SnvESTER a m'gyor népnek ajánlja munkJíjk A fordítás során Iontos felisme-
résekre jutott II magy.r nyelvrant illet6leg. Tapan.taJatai latin nyelvű magyor
nydvlanl.ban (Crammall('a fbmgarolarilut) foglalt. össze és adta ki Sárvár·Újsl.Í.
geten 1539·ben. [ borítón e Biblia egyik nép fametszetú képét mutatjuk be.]

S) Sylvestert kőveréen többek között HELTAI GAspAR is tervezte • teljes
Biblia lefordítmt és közreadásat. HELTAI terve csak réSl'.ben valósult meg, 1551
és 1565 kÖ7.Ött n~y köteret jelentetett meg, de a reljes Bibli.t ezek nem adják
ki. HELTAInak megis n'gy érdeme, hogy 6 rögzítette véglegesen o magyar he-
Iyosír"ban II a..gy,Iy,ny,IY jeleket. A telj es Bibli.t megjelentetni csak KÁROLyt
GÁSpARn.k si került 15<JO.ben. 1&y 1990-ben ünnepelheuük KÁROLYI GAsPÁR
[.It: 1529-1591] Viz.olyi BiblilÍ.ja megjelenésének 400 éves jubileum.it. Az
ok kor három részre sukitott orn:íg egy eldugott szöglerében KÁROLYI GAspAR
n':hiny lelkes munkatársóval megalkott. :lZ első teljes, m.gyor n)'elvú bibliafor-
dít"t. A fordítás alapjául a latin Vulg"tát, a Septu.gint:lt és héber, görög szöve-
geket is (dhasználo korábbi m'gyar fordítások melletr. Meghatóan vall az; elő-
szóban munkájáról:

~_ a nagy is/mnek /ÍSl/mlgirt. Ó házának q,.<1i>m néztem e dologban. _. SZAbad
mindtnkinek 11tD.házába apl1dlkOl tlÍnni. Eg)'tbofk'IIig)v:ntka""I)"t, nüst.ö4 drá·
~t, in <Ill 1Iisum, amit 'II~l<k, rudniillik _gy..r 11)v:11It1I1lZ tgiIZ 8:b1iát"
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MunHj~ ~ kor.ibbi részeredményeket is összegeue. El. a mú volt évs2.Íl'Id.ínak
legkiemelkedőbb hu .•i szellemi alkolása és nyomdai terméke. Nyelvi hatísl ma
is érződik, hiszen el. a mú döntötte el, hogy az NÓ nyelvjhú emelkedett h2'
zánk irodalmi nyel vévé. Körülbdül 700-800 példányban jelenI meg elónör. E
fordílísl külföldön és idehaza kissé csiszolva hamarosan új~ és újra kiadták:
SZENCZl MOLNÁR ALBERT [élI: 1574-16l,)~ 1608, 1612; MISZTÓTFAWSI KIS
MIKlÓS [élt: 1650-1702}: 168.5... A kk6bbi s2.Íudokban több mint 120 ki.dísa
ismen. 1608·t61 a proreseins bibli.fordítúok megjdcnését hazánk~n a Habs-
burg h:Jz tiltou a, ezért 1608 és 1794 kö2.ÖU C$2k kül(öldön jelent meg evan-
gélikus v'gy református bibli.fordltás.

6) Mire megjelent 162~b.n Bécsben K.ÁLDIGYÓRGY [élt: 157l-16H) teljes
karolikus bibliafordítása: a Sze"t BIBLIA Az .glsz Xer<szlylnslgben b.·
VÓII Rigi V •• 1t b6t.ból címmel. ~ Vizsolyi Bibli:í.t mir négyn« .dt1k ki.
K.ÁLDIGYÖRGY jetsuita szerzetes PÁZMÁNYPÉTER (.It: 1570-16l7) felszólÍtúir.l
16OS·ben kezdte, és 1607.i~ dolgozott. fordíd$On. Bibliij;t nCIIl s2.Ínta nép-
könyvnek. KÁLDI a Vulg. tat ismerte el munkája során egyetlen hiteles alapnak,
Kis ~ld.ín)'ban jelent meg. A mú vigén Okliltó illtis tal,lhat6 a Károlyi féle
káJvillis14 bibliáról. Kiadás't • Bécsi Kincstár. a mag)'ar :ílbm melleu Bethlen
GlÍbor és Puminy Péter is timo9at1 a, Második kiadására - 1732·ben, Na~t
szembaron voh - több mint sz.oz evet kellet várni. A harmadik kiad ••• Bud.n
volt 1782·ben. A többször megújíton $2.Öv<1\ébőlvették • ler,újabb időkig. kato-
likus istentiszreletek SURtírisi $uk~SUlit. Hat;Í$a • nugyar nyelvre a református
Károlyi féle forditá hot hasonló.

7) A protestánsok hOS$zút-'S2.áudokon keresztül haslnihik KÁROLYIGAs·
PÁR fordÍtúk mindig új~ és újra hozzáignítYa a viho1.ó nyelvhez, 1975·ben
azonban mer,jdent az új p«!tesdns bibliafordítás (címe: BIBLIA - Istennek
az Ósz6vetségben is UjszövecslJ,ben edo ü kijelentése) •• melyet •
M.gyar Bibliatanács ÓSwvel$égi és Ujnövelsigi Bibliafordirő sukbizomága
kés:Úleu.

8) A bibli.fordít3sok nyelcadik állámáS3 a II. Vatik.ini Zsina: (196}) szel-
I~miségében kés2.üh új karolikus bibliafordítás (címe: Bibti«» Ósz6vculgi is
lJjszóvctslJi sunttrtÍ.). E fordítá el ó kiadJ 1976-b.n jelent meg. E tudo-
minyos forduis kö1.velíti korunkban • katoliku hívek rt.úre a Szentír.ís iize-
netk

Millt lithmuk magyu sumelvén)'eink nl~)'obbik fele a X VI. száudb.n
keleikezen és • XVI. s2.Íud végére (IS9().re) keszüh el • Biblia teljes m'gy'"
fordítá a. Nemcsak hazánkban. hanem Európ. minden részén a XVl. súud •
nemzeti nyelvú Bibliák megjelenésének él'suzad •. Hiszen a telje nérner Biblia
IS34·ben jelent meg; a Biblia angolul és franci~ul 153Sobcn, svédül 1541.ben,
finnül 1548·ban. lengyelül IS63-b.n I1toll napvil:lgOI.
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A7. e1só magyar nyelvű bibli~rordítások megjelenése egybeeseu a magyar
nyelv nyomtaton írás~lisé;ének kialakulásával. A m.~r irodalmi nyelv kiala-
kul.,a a nem uti énést erősűeue u akkori szornoru történeti időkben. Ma,
amikor oly sok.t besúlünk e folyamat (ordítoujiról - Európ.ího7. csatlakoú·
sunkról, példaképül kell, hogy $%olgilj.n.k a nyomtatott magyar n}'elvú bibliák
(ordítói. Ezek a7. önzeden hazafiak zakértelmükkel, tenniakarásukkal koruknak
európai színvonalán :Illő, máig is sugiro) alkotásokai hoztak létre.

BETOII(v IOUETEK AZ ISMERTETETr BJBUÁK8Ól, (JÁNOS 13,6-7 Wz)

1) Müncheni kédex, 1466
[Jnus] Annac utánna trhtet vizet a medencébe & kezd metmosni o taneiruani-
nak lábait & megtorleni a7. lellahhal [lepedővel], kiuH mogzoreitatotl [megszo-
rílt.tolt] ual a, Iura .urt simon pélerhez, & rnőda neki Peter (:1 Vram le mosod
~ ennoke en bb.im.l? FeJele Ufz,us) & mőda onoki: Mellet cn teuc. te ma ne
tudod [,1 megtudod ked ig annac utin a.

2) Jordánstky k6dex, 1516
Ohus) Annak vtanna vyut tehee umedenceben. eB kezdee mosoguhny yw ta-
noytvanynak labokat, eB az kezkenewvel megh ken0gethny kywel. be ewvedzeu
val •. yewe azért Simon peterhez. eB monda ewneki péter: Uram, the mosod ee
meg ennekern l.b.rn.t? felelee Jesus. eB monda ewneky: Myt cn tezek le ncm
tudod ma, dc megh tudod ann.k wuna.

3) PESTI GÁBOR: Testamentum magiar nieluen, 1536
Uh.us] Ann.k wtanna "i'ut bachol. " medencsebe ees kezde mosny .z. ew la·
nytwanynak Jabayt, ees meg l<wtYlny a keskewnewel mellyel meg ewueezetet
wal a, Iewe azert $ymon Pererhez, Ee> mőda ncky Peter. Vram IC mosode az. een
I.baym,,? felele neky Iesus ees monda. A myt een myelek le mast az.t né rw-
dod, de meg tudod ez. WI~ •

• ) SYLVESTERJA 0>: Uj Testamentum m'gar nelwen, 1541
Oé7.us] Annak ut';n'; •. c&&mcsdobá vizei tölte es mosni k~ az ü taniMiiinak
labail es al. fcijr ruháual melluel be överézeu vala meg törli nb. Annakckairt
Simon Pererre juta ~ monda űneki al.. Uram le mosodi meg ennekern \ibaimol?
Felele at Jesus es monda üneki. Az mil en tiBeg le nem tudod most.,;, meg IU-
dod ked.igl<'; ennek vtánn •.

5) KÁROLYI GAspÁR: Szent BIBUA a7. m.gy.r nyelven, 1590
Oézus) Az vt:in tölté vi Ul II medemzébe, és kezdé mosni at Apcsteleknac
lábokat. és m~ törleni á kendöud, mellyel m.g:ic környül köröue val a, Méne
azért Simon Peterhöz. ki monda nekie. Wram le moscdé meg •••• én lábaimot?
Felele Iesus és monda nékie: A7. mit én tselekűem, mcstan te aZI nem tndod (1),
ez. VI:in pedig meg tudod.
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6) KÁlDI Gv RCY: Sunt BIBLIA, 1626
Vrz.us)Ih·ut1n vizet tölte a' medenczébe, és ktzdé mosni a' t.nítv'nrok l.ib.it.
C$ mrg·törleni a' kendővel, mellyel övcd~vc vala. Jöve mn Simon PettrheL 8
monda Miti Pttu: Uram, 1< mosod-e mrg nékem a' lábaim.t? Felele Jésus, és
monda nEki: A'mit tn chelekssem, te most nem tudod; mrg-ludod pedig e1·után.

7} BIBLIA - Istennek u 6· és ÚjS1öv~ben sdou kijelentése, 1975
Uhus) a~uth viut öm&t " mosdót:álba, és dk ezdte o tanítnn)'ok \ábit mosni,
~ törölni aual a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ekötbcn Simon Péwhe~
tn. M. í~ sroh how: ••Uram, tc mosod meg II én U.b.mat?" Jt,.us igy y;Íla·
szelt neki: ••Amit tn teszek, most mé&nem érted, de késcSbbmajd ntrgtncd."

8) BIBLIA· 6növctdgi és Újl'Zövetstgi nmdrás 1973
Uhus) Aztin viut öntött'&)' mosdcSt.ilb., majd how(ot0u. hogy sorra mrg·
rnossa S a dcrck;Íra k&ön kendóvd megtörölje unítv.íny.in.k l:íbil. Amikor Pé-
terhn tn, II tilt2ko%.Olt:••Uram te akared mrgmosni ou én láb.mat?l" Jáus ig)'
v1luroh: ••Most nem éncd, amit teszek, dc k&6bb majd mrgéncd."

Kiss Gábor

•• • ••

A Don Bosco Iskolaalapftvány felhívása

Két éve mOködik a DO Bosco ISKOLMwlTVÁ Y. Az Ala-
pítvány feladatai közé tartoztk az Albertfalvi Don Bosco Katolikus
ÁlJalános Iskola és a rászoruló diákok támogatása, segítése. 1993-
ban az Alapitvány löbb száz zer forintot tudott a hívők áldozatos
lámogalásából kifizetni lan eszközök beszerzésér , a hitoktatás
megfelelő szinlO biztosüására, pályázatok [utalmazására és a nyári
táborozésok támogatására. Az eddig befizetett támogatásokat
ezúton is hálásan köszönjük a támogatouak nevében is.

Az Alapítványon keresztül az Iskola a következö csekkszámla-
számon támogat haló: MHB 315-12741. Csekkck találhatók a
templomban a szenteltvlz-tartö előt, ill. a plébánián kérhet6k. Az
támogatás összege az adóalapból levonhatö.
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vtLEMtNYEK KÖZÜETI ESEM~NYEKRÓL

GM NÉLKÜL

legszívesebben félárbocra eresztették volna a Magyar Rádió
épületén a nemzeti színű zászlót akik tüntettek és sztrájkot hirdet-
tek a száznál több szerkesztő, műsorvezető, hírközlő "jogellenes"
elbocsátása ellen. Igen, a rádió alelnöke, CSúcs lÁSZLÓ a munka-
társakból létszámcsökkentést hajtott végre a közelmúltban, hoz-
zálátott egy rég várt rendcsináláshoz, amely egyes körökben óriási
felháborodást keltett. Meg merte ezt tenni közismert müsor-
szerkeszt6kkel, olyanokkal, akik irányították a hírmOsorokat. Ezek
a "média szakemberek" helyzetüktöl fogva birtokolták a tájékoz-
tatást. Most, a felháborodottak cikkeit61 visszhangzott a sajtó.
Cikkek sokasága jelent meg, "veszélybe került a sajt6szabadság",
hangoztatták. Nyílt támadást provokáltak a rádió épületében, az
alelnök távozását követelve.

Mi, egyszerű rádióhallgatók, TV nézök döbbenettel hallgattuk
a rádió alelnökét az egyik elmúlt vasárnap este a TV "HÉT" dmű
műsorában, mikor nyilatkozott, hogy hogyan fenyegették meg
személyét és családját a volt média hatalom birtokosai. A fenyege-
tést és a gyűlöletet nyilván pont azok kezdeményezték, akik
műsoraikban korábban a humanitást és a megbékélést hirdették.

Tanúi lehettünk egy olyan ember nyilatkozatának, aki bátor
kiállásával ennek az abszurd hatalomnak véget kíván vetni. Bí-
zunk benne, hogya rég várt intézkedések után a Magyar Rádió a
műsoraiban nagyobb súlyt fog helyezni a magyar társadalom
helyes erkölcsi és politikai tájékoztatására, valamint ezen túl-
menően a nemzeti összefogás megteremtésén is fog munkálkodni.

Biztosak vagyunk benne, hogya márciusi tavasz elkezdődött a
Magyar Rádióban.

N~f!V Rp./a
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MINDSlENTY BíBOROS IDŐSZERŰSÉGE

Május 6-a ünnepe a magyar katolikus egyháznak és a magyar
hazának: az egyik legkiemelkedőbb xx. századi katolikus magyar
ember, Mindszenty József biooros - erényekben gazdag szent
élet után - bécsi számüzetésében 1975·ben ezen a napon emel-
tetett fel az örökkévalóságba, s lelt szöszölönk az lsten színe
elöli.

Akkoriban nem csendülhetell érte a lélekharang Magyarorszá-
gon, akkoriban nyilvános közösségí szentmiséken nem emlékez-
hettunk rá, akkoriban senki sem méltathatta életútját. Az emberi
szabadságjogok rnegtipröi, a vallásos hit és az egyház ellenségei,
a kommunista diktatúra hatalmasai számára még holtában is
félelmetes volt az emberi szabadságjogoknak, a katolikus hrvök
hitének ekkor már világhfrO védelmezője.

Mariazelli nyughelyén sem hervadt el sohasem a magyar za-
rándokok virága, de amióta Esztergomban, érseki-prímási szék-
helyének székesegyházában nyugszik, azóta sirja a magyarsJg új
zarándokhelye, az ima és a hit, az engesztelés és a szerétet
jegyében.

Miért zarándokolunk Mindszenty bíboros sfrjához? Azért, mert
a nagy Bíboros számunkra ma is él - tanításában, életpéldájában,
iránymutatásában.

•
Elzarándokolunk Esztergomba, hogy lerójuk tiszte/eWnket

előtte. Mert nagy ember voltl Híveiért élő és fáradhatatlanul értük
tevékenykedő lelki pásztor volt akkor, amikor a körülmények
kedveztek hivatása teljesftésének, de híveiért élő és értük, ember-
hez méltö evilági életükért és örök üdvösségükért tevékenykedő
főpásztor maradt akkor is, amikor emiatt a támadások pergő-
tüzébe került, amikor elhallgattatatására törekedtek, amikor élete
is veszélyben forgott. Nem maradt néma a magyar egyház üldöz-
tetésének nagy viharában: amfg lehetősége volt rá, nem félt ki-
mondani, hanem hangos szóval hirdette az egyház tanftását,
Krisztus igazságát, az ember igazságát.
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Nagy példa áll előttünkl Mindszenty blboros komolyan hitte,

hogy a Ilfv6 ember számára a legnagyobb csapás: hite el-
vesztése. Ezért féltette, óvta a rábízottakat - mint jó pásztor, mint
lsten előtt felelős elöljáró. Hiveinek szeretete vezette szavát,
amikor a hitet, a vallást, az egyházat ért sérelrnekröl, e fájÓ gon-
dokról volt kénytelen beszélni. S szerte az országban fáradha-
tatlanul buzdított, lelkesített, ösztönzött , dicsért; ahol kellett, ott
rámutatott a hibákra, intett, kerholt - tisztéből fakadó és szívéből
forrásozó szeréteuél.

•
Elzarándokolunk Esztergomba, mert Mindszenty bíboros az

alapvető emberi jogok, az egyetemes emberi szabadságjogok
bátor védelmezője volt. Nem hallgatott (bár számára ez kényel-
mesebb megoldás lett volna), hanem felemelte szavát, amikor
hazánkban az alapvető emberi jogok sérelmet szenvedtek: ami-
kor a lelkiismereti és vallásszabadság,az egyesülési és a sajtósza-
badság, az oktatási-nevelési szabadság, az európai keresztény
rnüvelödés jogai veszélybe kerültek. Nem maradt néma (mint a
legtöbb politikus és más közéleti férfiú azokban az időkben),
hanem szöt emelt a [ogsértések kiküszöbölése érdekében. S ezzel
egyáltalán nem a maga önös érdekeit, még csak nem is csupán a
katolikus érdekeket védte: minden ember - legyen bármilyen
vallású vagy nemzetiségű - emberi jogaiért szállt síkra.

S elzarándokolunk Esztergomba, hogy Mindszenty bFborossal
együtt imádkozzunk, engeszteljünk hazánkért, népünkért. Ó
ugyanis az imádság, az engesztelés kiemelkedő példája számunk-
ra. Földi életében a magyar nép imádságra, engesztelésre kész-
tetésének lángoló szavú apostola volt. Tűztenger kell az egész
magyar földre imádságból, hitből, engesztelésbél - hirdette,
ösztönözve az egyház minden tagját hite komolyan vevésére.
hite megélésére, hite kifejezésére magatartásában, munkájában,
egész életvitelében.

•
Mindszenty bíboros szeme előtt a Pannonia Sacra, vagyis a

"Szent Magyarország", a "keresitény magyarország" képe lebe-
gett. Napjainkban sokféleképpen magyarázzák ezt a fogalmat.

A nagy magyar Bíboros tanttásaszerint akkor valósul meg ez a
cél, ha a Magyarország lakosságánaktöbbségét alkotó katolikusok
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szilárd, erős közösséget alkotnak, ha Magyarországon szilárd,
erős karolikus egyház é/. Ha tehát szilárd, erős ez a magyar
katolikus egyház, de nem a politikai hatalomban, vagyonban,
előjogokban, hanem szilárd és erős CI hi/ben, az imádságban, az
engesztelésben.

Az ilyen magyar katolikus egyház ugyanis a szellemi.lelki.
erkölcsi energiák kimeríthetetlen forrása, s az egyház öntudatos
tagjai a magyar társadalom más vallású, illetve nem vallásos
lakosai körében képviselve Krisztust, a társadalom mindegyik
szintjén, minden rétegében tevékenykedve munkájukkal, maga-
tartásukkal - dc szavukkal is - közverítik e mai magyar világ
számára a katolikus egyház éltető, rnozgösüö, forradalmasít6
értékeit, el6bbre-feljebb lendítve az egész magyar társadalmat.

Az imádságban, hitben, lelkiségben, engesztelésben erős és
szilard magyar katolikus egyház rnutajja meg magát Mindszenty
bíboros körül. Nem egy embert, bármennyire is kivál6 embert
ünneplünk, hanem sírja előtt hazánkért, nemzetünkért, népünkért
imádkozunk, engeszteJijnk, Mindszenty bíboros imádságába,
engesztelésébe kapcsolódva, az 6 kezébe kapaszkodva. a magya-
tok Nagyasszonyához fohászkodva.

Felelősek vagyunk mindnyájan, különösen mi, a többséget
alkotó katolikusok a nemzet jövőjéért - figyelmeztet bennünket,
mai magyar katolikusokat Mindszenty bíboros. Ezért zarándo-
kolunk - e felel6sségérzeu61 indlneiv« - esztergomi sírjához eröt
gyűjteni, katolikus öntudatra ébredni, okos cselekedetekre ösztön-
zést kapni.

Mindszenty bíboros tiszteletreméltó személyiség, igaz ember,
a xx. század Európájának kimagasló egyénisége volt.

S ki tagadná: éppen ma, napjaink Magyarországán, szellemi-
lelki szétzlláhságban, erkölcsi süllyedésben, torz bölcsek bukása
után, egy új magyar társadalom vajúdása közepette nagy szük-
ségünk van időtálló eszményekre, kipróbált ideálokra, szilárd
példákra.

Sokunk számára ilyen lelkesítő eszmény, követendő példa,
utat megvilágító ideál Mindszenty bíboroso

Dr. Mészáros István
Az Albetlfalvi Keresztény Társas Körben 1994. február 29-én el-

hangzott előadás rövIdített szövege,
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OKOSSÁG - IGAZSÁGOSSÁG ÉS A VÁLASZTÁSOK

A négy sarkalatos erény közül a dmben szerepel az okosság és
az igazságosság. Miért nem szerepel ott a bátorság erénye, amely
arra készteti az embert, hogy ne reltenjen vissza az áldozat-
vállalástói?

Ma a Magyar Köztársaságban nem kell bátorság az állampolgér!
jogok gyakorlásához. Az 1990-es országgyűlési képviselö-
választások során is betartották a választási .törvényt, és
megsemmisüették a választások után az ajánlási szelvényekel.
Nem lesz ez 1994-ben sem másképp! Nem szabad komolyan ven-
ni "némely baloldali párt cédulaszedőjé"-nek akisnyugdíjasoknak
szegezett fenyegetését, hogy "hatalomra kerülvén,. elókeresik
majd, melyik pártot is támogatták kopogtatöcéduléjukkal." (Pesti
Hírlap) Ezt még akkor sem kell komolyan venni, ha ezt a Pesti
Hfrlapban olvashattuk. A választások után' még a jelenlegi kor-
mány fogja felügyelni az ajánlási szelvények megsernmisftését.
EnéH a kormánylól pedig nem kell félnie senkinek seml S ha a
választópolgárok felismerik az igazi jót, vagyis gyakorolják az
okosság erényét, akkor a választások eredménye olyan kormány
megalakhását teszi lehetövé, amely képes lesz megakadályozni az
állampolgárok fenyegetését és félrevezetését. Hogyan ismerheti föl
az ember az igazi jót a politikában? Tud-e ebben segíteni az
Egyház? Igen. Az Egyháznak arra van küldetése, hogyeligazítsa
híveit, elmondva véleményét, mi van összhangban a krisztusi
tanítással és mi nincs. Ezt többféle módon teheti. Teszi például
úgy, hogy ingyenes kiadványként a hívek kezébe adja a "NÉZZ
VISSZA és dönts a jövőrőll" dmG összeállítást, amely a par-
lamentben elhangzott beszédekből tartalmaz részleteket az ok-
tatás-iskola-hitoktatás, az abortusz, az egyházi ingatlanok kárpót-
lása témakörökben. "A helyes és reális véleményalkotáshoz vissza
kell tekintenünk, mert nem mindeBY az, ki hogyan nyilatkozott,
kinek mi volt ezekben a kérdésekben az állásfoglalása az el6z6
években. [...] Könnyebb ma a választások e/ött akárkinek (géretet
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tenni ilyen-olyan kérdésben, de n héz ezeket fenntartás nélkül
elfogadnunk, ha ugyanazok vagy azonos párthoz tartozók eddig
egészen máskén! nyilatkoztak meg."

Segít az Egyház az igazi jó felismerésében a vallásos családok
hetilapjának. a KERESZTÉ Y ÉLET dmú hetilapnak az írásaival is.
Tudjuk mindnyájan, hogy;

- mínden igazi demokrácia keresztény gyökerű,
- ma hazánkban egyetlen politikai erő, a Kereszténydemokrata

Néppárt ketelezte el magát - nevében is - a keresztény értékek,
a keresztyén és keresztény egyházak szociálls valamint társadalmi
tanításának megvalésltása mellett, ezért tudja mindenki javát
egyformán szolgálni.

A törvényes igazságosság arra késztet minket, hogy megadjuk
amivel a közösségnek tartozunk. Ez azt jelenti, tájékozódása és
felelős döntése után egy dologra mindenkinek "rá kell szánnia
magát; mind a két szavazási fordul6ra el kell mennie, hogy le-
gyen olyan személy, aki az Ön által kivánt irányt képviselie maid
a Psrlemembet» a magyar jöv6 kibontakozása érdekében" - buz-
dít GYULAY ENDRE Szeged-csanádi megyéspüspök.

Bató András

•.•• * •
AlBERTFAl VA 175 ÉVES!

Albertfalva alapításának , 75. évfordulója alkalmából ünnepi
hét volt 194. február 27. és március 5. között.

Az ünnepség során előadásokat hallhattunk Albertfalva tör-
ténetéről, ünnepi hangversenyek hangzottak el és többek között
emléktáblát avattunk az elsö magyar repülőgépgyár helyén. A
kulturális programokat helytörténeti kiállítások egészítették ki.

Az ünnepi hét gazdag programjának eseményeit, az elhangzott
előadások anyagát egy önálló kiadványban kívánjuk a későbbiek-
ben közkincsé tenni.

Ezúton is köszönetet mondunk a szervezőknek a sikeres ün-
nepségsorozat lebonyolításához.

-g-
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MÉG EGYSZER AZ EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Az egyházközségünk területéhez tartozó albertfalvi keresztény
hfvókból kb. nyolcezer a katetikus. Statisztikai adatainkból kitö-
nik, hogy 850-900 családból fizetnek plébániánknak évente
egyházközségi hozzájárulásI. A számadatokból látható az, hogya
fizető keresztény lakosok száma alig éri el a 30 %-ot. Ez az arány
sajnos évek 6ta nem változott.

Egyházközségünk feladata többek közöu az id6s és beteg hívek
gondozása és anyagi támogatása (is). A egyházközségünk fenn-
tartása elsősorban a katolikus hívők feladata. Sok egyéb mellett a
plébániánk költségeinek fedezésére is szolgál az egyházközségi
hozzájárulás. Az éves költségvetés - amellyel gazdálkodunk -
évről-évre egyre nagyobb hiánnyal küzd, mivel költségeink emel-
kedését bevételünkböl fedezni nem tudjuk. A hozzájárulást fizetók
között sok nyugdíjas van, akiknek minimális a jövedelme, de
becsületbeli kötelességüknek érzik, hogy tárnogassék egyházunkat.

Az egyházközségünknek szánt hozzájárulást az .önkéntes
pénzbeszédök gyűjtik, többnyire félállásban. Rendszeresen felke-
resik a híveket. Van, akit kétszer vagy négyszer évente, de így is
csak minden tizedik hívőhöz jutnak el. Eddigi tapasztalataink
szerint bebizonyosodott, hogy adószedékkel lehetetlen vala-
mennyi hív6nket felkeresni. Ezért, nem is kevesen, személyesen
hozzák és fizetik be pénztárunknál az önként felajánlott adomá-
nyaikat. Akik nem tudják ezt megtenni. azokat kérjük, hogy csekk-
számlánk javára postán feladva juttassák el hozzájárulásaikat.

Nagy Béla
egyházközségi pénztáros
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