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Szentmise-magyarázataim
35 éve, minden reggel, ugyanúgy történik minden. 5.50 ébresztő. Nézem az
órát, reggel különösen rohan az idő.
Még 5’, s oda kell érnem. Gábor széles mosollyal fogad (még nem késett
el, mióta itt vagyok), kezében az alba,
s már adja is rám. Rögtön a miseruha.
Ez tart talán a legrövidebb ideig. Még
egy pillanat, egy hátkörzés – és kezdődik a csoda.
3-as csengőszó jelzi a kezdetet. Orgonaszó és ének. Föllépek a lépcsőkön,
az aranyos oltár elé. Egész lényemmel
a szentek szentje felé fordulok. Megérkeztem oda, ahonnan nincs tovább.
A Mester rám veti tekintetét. Megállok, szeretnék így maradni, az imádás
néma pillanatában. Még húzom az időt,
mert minden végigfut lelki szemeim
előtt. Ahogy indultam az egri Bazilikába, szentelésem napján. Van erről egy
képem. A kápláni évek, titkárság, plébánosi helyeim. Elém tűnik egy-egy
arc, egy mozdulat, összegyűjtöm a sok
ima kérését. Az idő szorít, még a haldoklók sóhaja jut eszembe, édesanyám
képe. Igen, ezek mind itt tartanak. Az
Isten oltára közelében. Akiknek hitét
őrzöm, akiket nem árulhatok el, akik
miatt erősnek kell lennem. Ez az én
lépcsőimám. Remélem, nem sok látszik mindebből, mert a szentmise nem
egyéni ájtatosság, hanem a legszentebb
közösségi cselekvés. De ugyanakkor
mindennek helye is van benne. Az üdvösség útja mindenkinek egyedi történet is egyben.
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Ekkor fordulok meg. Látom a hűséges arcokat, érzékelem a hittel teli lelkeket. Odalépek az oltárhoz, és jegyesi
csókot váltok az én Megváltómmal. Ez
az első tudatos tettem, ez a cselekedet,
a köszöntés. (Hisz köszöntsétek egymást szent csókkal – tanít az apostol).
Az áldozat helyét illetem így. S azzal
a buzgósággal szeretném tenni, amint
egyszer volt alkalmam Jézus születési helyét, és a szent sírt illetnem ezen
a módon.
Kedves Testvérek! Kérlek benneteket, hogy ne késsünk a szentmiséről. A
szentmisén való érvényes részvétel az
elejétől, a végégi szól. Pontosságunk
figyelmesség az Úr iránt, és tekintettel
levés a közösség többi tagjára. S talán
tudtam érzékeltetni, mi minden történik
már az első percben.
Dr. Medvegy János
plébános

Köszönjük Doktor Úr!

Február van. A rádió és televízió hírműsorai fontos eseményekre hívják fel a figyelmünket: kezdődik a Házasság Hete,
közeledik a Betegek Világnapja, stb. Úgy érzem, most van itt
az ideje annak is, hogy mi, mezőkövesdiek, köszönetünket fejezzük ki annak az EMBERNEK, annak az ORVOSNAK,
aki több évtizeden át vigyázta gyermekeink egészségét, fejlődését, s amikor kellett,
legjobb tudásával meggyógyította őket.
Dr. Papp János gyermekorvos február elsején nyugdíjba vonult. Több mint
negyven esztendeig végezte gyógyító,
megelőző munkáját. Ez idő alatt az apró
csecsemőkből szülők lettek, akik gyermekeikkel ismét gyakran megfordultak Doktor Úr rendelőjében betegség, vagy tanácsadás okán.
Generációk nőttek fel aktív munkálkodása alatt, akiket meggyógyított, akikre figyelt, akiket hasznos tanácsokkal látott el.
Hiába mondogatjuk oly sokszor, hogy
mindent elviselünk, csak betegek ne legyünk! A betegség azonban az életünk velejárója, megkeres kicsit és nagyot.
Bizonyára mindenki elismeri, hogy emberekkel dolgozni a legnehezebb. Különösen igaz ez, ha beteg, síró-rívó apróságokról van szó, akik még nem tudják elmondani, hol fáj olyan nagyon. Micsoda felkészültségre, szakértelemre, türelemre van
szükség, hiszen a szülő sem tudja elmondani minden esetben, hogy pontosan milyen
rendellenességeket tapasztal gyermekénél.
Papp Doktor Úr nagyon jó kapcsolatot ápolt kis betegeivel. Megtalálta a közös hangot, a gyerkőcök előbb-utóbb rájöttek, hogy nem kell félni Doktor bácsitól

még akkor sem, amikor „szurit”
ad. Nem véletlen, hogy a legtöbb gyerek még középiskolásként is hozzá ragaszkodott, ha
gondja akadt.
Nemcsak körzetet látott el,
iskolaorvosként is dolgozott.
Megtapasztaltam, hogy az iskolámba járó több száz gyerekre
mennyire figyelt. Szívesen tartott számukra, a szülők és pedagógusok
számára is előadásokat, amely alkalmakkor igen hasznos tanácsokkal, tudnivalókkal látta el őket.
Fáradhatatlanul dolgozott több ciklusban
is városunk képviselőtestületében, ahol az
egészségügy fejlesztéséért, jobbításáért
bátran szót emelt.
Vallásos családban nevelkedett, és az
otthon tanultak végig kísérték dolgos napjait. Szerintem csak az tud ilyen önzetlenül tenni másokért, aki választott hivatását,
munkáját nagyon szereti, és akinek emberi
tulajdonságai példaértékűek.
Orvos feleségével – akit szintén nagy
tisztelet és elismerés övez – három gyermeket neveltek fel, akikből ketten szüleik példáját követve, az orvosi hivatást választották, egyik leánygyermek pedig jogi
doktor lett.
Dr. Papp János mezőkövesdi gyermekorvos több évtizedes munkája igazolja azt a
fontos tételt, miszerint „Nem a hely tiszteli meg az embert, hanem az EMBER az, ki
helyét becsültté teszi.”
Kedves Doktor Úr! Kedves János! Adja
a jó Isten, hogy legyenek örömteli, kellemes nyugdíjas éveid jó egészségben kedves családod körében!
Gánóczy Zoltánné
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Kedves Szent László Plébánia Hívei!
Csak rövidke, néhány
hónapot töltött Plébániánkon Versler Sándor diakónus. Kedves egyénisége, közvetlensége, lendületes munkavégzése miatt
megkedveltük. Kérjük a jó
Istent, segítse Őt további
útján.
(Szerkesztő)
Nagy szeretettel köszöntöm a Kedves Híveket! Szeretném megosztani a Sziklaforrás Olvasóival mezőkövesdi élményeimet. Nem kön�nyű feladat ez most számomra, hiszen rengeteg
élményem és tapasztalatom volt annak ellenére,
hogy meglehetősen rövid időszak volt az.
Kezdeném tehát rögtön az elején, mivel nekem az első benyomások sokszor meghatározóak. Mintha tegnap történt volna, tisztán és világosan emlékszem minden részletre. Szeptember elseje, hétfő volt. Korán reggel indultam el
Mezőkövesdre Jászberényből, ahol az ottani
plébánosnak Dr. Novák
István atyának segítet4

tem egy iskolai „ismerkedős tábor” lebonyolításában. Kissé félve érkeztem meg a Szent László Plébániára, hisz előtte életemben egyszer
jártam ott, valamikor
első éves koromban. Az
irodában kedvesen fogadtak a hölgyek és átnyújtották a plébánia illetve a szobám kulcsait. Utána a kisbusszal indultam volna Egerbe a
többi cuccomért. Itt jött
az igazi első benyomás,
amikor Mozer János Karnagy Úr megmutatta hol
találom a mikrobuszt. Kicsit beszélgettünk is, és
akkor tudtam meg, hogy
ki is Ő. Kérdeztem merre
menjek, hogy juthatok ki
innen Eger felé. Az volt
az igazi kedvesség és
szeretet jele Karnagy Úr
részéről, hogy készségesen elmondott minden
kis apró részletet merre menjek. Lehet, hogy
ez valaki számára semmiségnek tűnik, vagy
alap dolognak, de nekem nem az volt. Hiszen
nyugodtan mondhatta
volna, üssem be a GPSbe és menjek. Mégsem

mondott ilyet, és ez nekem nagyon sokat jelentett. Volt valaki, aki annak ellenére, hogy nem
ismert, jelét adta annak,
hogy nem vagyok itt
egyedül, és ez a hozzáállása hozzám végig megmaradt.
A bepakolás után jött
az első benyomás a Plébános Atyáról. Az esti
vacsora volt az, amikor
sikerült hosszabb ideig beszélnünk. Nagyon
sok kedvességet és jóságot tapasztaltam meg
az Ő részéről is. Nyugodt
szívvel mondhatom azt,
hogy nagyon jól kijöttünk mindenben és mindig. Nem akarom ecsetelni azt a sok szépet és
jót, amit Apát Úr részéről kaptam. Egy dologra kérném meg a kedves testvéreket: Nagyon
értékeljék és becsüljék
meg Őt. Talán ezzel a
mondatommal mindent
elmondtam.
Ahogy telt az idő szép
lassan kezdtem ismerkedni a plébánia felépítésével, működésével.
Megtapasztaltam
azt,
hogy egy élő plébáni-

áról van szó, ahol szinte pezseg az élet. Különböző csoportok: ifjúság,
Cursillo, Caritas csoport,
Simogató Kéz, Rózsafüzér társulat… Örömmel
tapasztaltam továbbá,
hogy nemcsak lelki élet
terén van élet, hanem a
zenei kultúrában is, ami
véleményem szerint nagyon fontos egy egyházközség életében. Ritkaság az olyan plébánia
ahol két énekkar is van.
A Szent László Plébánián van: a Szent László
Kamarakórus, amely lassan már húsz éve fennáll, komoly zenei tudással, felkészültséggel, tapasztalattal és profi előadásmóddal rendelkezik, továbbá a Szent Család Énekkar, ami az ifjúsági énekek terén helytáll az egyházközségben.
Nagy öröm volt látni azt
is, hogy nemcsak kivételes alkalmakkor volt szereplés, hanem minden
egyes szentmise vagy
más szertartás énekszínvonala a lehető legmagasabb volt. Lehetséges,
hogy valakinek ez ismét
természetes, de higgyék
el nekem, nem sok plébánia dicsekedhet ilyennel. Újra csak azt kérem,

értékeljék ezeket és legyenek hálásak a munkájukért. Sokszor akkor
vesszük észre milyen értékeink voltak, amikor
elveszítjük azokat. De
akkor már sajnos késő!
Nyilván ha azt mondanám, hogy nem tapasztaltam semmiféle gondot vagy problémát hazudnék, mert vannak. De
mutasson nekem valaki egy olyan helyet a világon, ahol ilyen nincs.
A problémákról és gondokról most nem beszélnék, mert úgy gondolom
ez nem annak a fóruma.
Mindent összevetve azt
tudom mondani, hogy
bárkivel is találkoztam az
ottlétem ideje alatt, mindig tapasztaltam szeretetet és jóindulatot irántam, amit én igyekeztem
is viszonozni amennyire
csak tudtam.

Kedves
Testvérek!
Ahogyan azt az „elköszönő beszédemben” is
mondtam most is mondom: legyünk „normális
keresztények”. Olyan keresztények, akik mernek
tenni azért, hogy jobb
legyen az élet. Nem baj,
ha hibázunk, én is sok
és sokféle hibát követtem el az életemben. De
ugyancsak alapelvem:
csak az nem hibázik, aki
nem csinál semmit.
Mindent összevetve,
nagyon hálás vagyok
az Istennek, hogy a diakónusi szolgálatomat a
Szent László Plébánián
tölthettem. Köszönöm
Nektek, a Kedves Híveknek, munkatársaknak
azt a sok-sok szeretetet
és jóságot, amit tapasztaltam és kaptam. Olyan
dolgokra jöttem rá,
amikre eddig nem. Az
igazi értékek azok, amik
éltetnek bennünket, az
apró kis csodák, amik
megtörténnek velünk a
„szürke hétköznapokban” és boldoggá tesznek minket. De néha
sajnos fajdalommal kell
fizetni értük…
Versler Sándor
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Jubiláns házaspárok köszöntése
„Az érzelmek oly kiszámíthatatlanok.
Hogyan maradhat valaki negyven évig házas?
Ez sokkalta csodálatosabb, mint a Vörös-tenger kettéválása.”
Woody Allen

És valóban. Ez tényleg egy csoda. Főleg
manapság, amikor a
házasságkötések száma drasztikusan
csökken, a megkötött házasságoknak pedig
több mint a fele válással végződik.
December utolsó vasárnapján (Szentcsalád vasárnapján) azonban a csodának lehettünk részesei, ugyanis azokat a házaspárokat köszönthettük a Szent László Plébánián, akik immár 25, 50 és 60 éve itt kötöttek
házasságot, és azóta is együtt élik a házasság csodáját.
Nagy örömünkre szép számmal jelen voltak az ünnepi misén a jubiláló párok, akik
a mise végén külön áldásban részesültek,
megújították házassági fogadalmukat, majd
a hittanteremben kellemes hangulatú beszélgetés keretében megoszthatták egymással az eltelt évtizedek emlékeit, gondjait, tapasztalatait. Nagy öröm volt látni, hogy a
megpróbáltatások ellenére még mindig sokan vannak olyanok, akik hűségesek tudtak
maradni önmagukhoz, a kimondott szavukhoz és házastársukhoz egyaránt.
Hadd idézzem most ezzel kapcsolatban
Müller Péter szavait:
„A hűség az emberi léleknek az a ritka
képessége, amikor már az út elején tudja,
mi lesz majd később és az út végén. Meglátsz egy szép, fiatal és kívánatos nőt, izzó
szemmel, derékig érő, gesztenyeszín hajjal – és látod őt őszen, kopaszodva, fogatlanul, járókerettel, vaksin, szemüvegesen, betegen, sőt, haldokolva is – mégis szereted.
Te is változol, ő is, a világ is változik körülötted – mégis szereted.
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Utad elején a fogaid közé szorítottad, mint
egy kölyökkutyát, akit meg kell mentened az
árban, és úszol, úszol, úszol vele, amíg élsz,
amíg ő él, amíg sodor az ár, és nem érsz vele
a túlsó partra. Nem engeded el. Van benne
Valaki, aki a mulandósággal nem múlik el.
Csak ha látod és szereted ezt a Valakit, lehetsz hozzá hűséges.
És ehhez még valami kell. Magadban is
föl kell fedezned azt a Valakit, aki így lát.
A hűség nem a másikhoz, hanem az önmagadhoz való hűséggel kezdődik.”
Kívánom, hogy még nagyon sokáig
élhessenek egymást megbecsülve, tisztelve, békességben, szeretetben, boldogságban,
hogy ezzel is jelek legyenek a felnövekvő ifjúság számára. Legyenek példák számunkra, vigyék át velünk együtt a szerelmet a túlsó partra.
Tisztelettel:		
Tóth Tímea
Megható és felemelő érzés volt az oltár
előtt megújítani az eskünket, amit - majdnem napra pontosan - huszonöt évvel ezelőtt tettünk egymásnak.
Az eskü szövegét mondva lepergett előttünk az eltelt negyed évszázad, örömeivel
és nehézségeivel.
Az esemény ünnepélyességét és meghittségét emelte az is, hogy mindez a többi jubiláló házaspár társaságában és gyermekeink előtt zajlott.
A szentmise után szívhez szóló, lelket
melengető megvendégelésben volt részünk,
amit egy kedves műsor vezetett be csengő
hangú kicsikkel és nagyokkal, lélektől lélekig ható irodalmi részletekkel és szavalatokkal.
Köszönjük a Szent László Plébánia figyelmességét és szervező munkáját.
Egy jubiláló házaspár

Hatvanéves házasok vagyunk
2014 dec. 28-án, a Szentcsalád vasárnapján feleségemmel részt vettünk a
Szent László templomban a szentségi házasságot kötöttek egyes kiemelt évfordulóját megélt házaspárok számára tartott
szentmisén, ismételt házassági eskütételen, majd az azt követő hittantermi szép
ünnepségen. Az ott levő házaspárokban a
közös beszélgetések közben felvillant az
ifjúkori egymásra találásuk emléke, öröme, nehézsége, boldogsága. A mai fiataloknak talán tanulságos is lehet, hogy milyen fel-fellépő nehézségek mellett is lehetett tartós, boldog házaséletet megteremteni a magunk részére és azt hosszú
távon – halálunkig – megőrizni.
A 60. házasságkötési évfordulónkat
megérve, én így emlékszem vissza a kezdetekre, majd a minden nehézség ellenére is egymás mellett hűségesen kitartó törekvéseinkre.
1953 novemberében katonai szolgálatból leszerelve erős elhatározásom volt,
hogy minél hamarább megnősülök, otthont teremtek, családot alapítok. Feleségnek ekkor még nem volt kinézve senki. Alapvető elvem volt, hogy nem baj,
ha nem nagyon szép is, csak szeressen és
megértsük egymást. Mint anyátlan apátlan árva fiatal nagyon vágytam a szeretetre. Az addigi budapesti munkahelyemet
otthagyva, mindennap Miskolcra bejáró
ipari dolgozó lettem.
A vonaton utazgatva már korábban is
feltűnt nekem egy társ nélkül utazó, hos�szú tűkkel sálat kötő, vagy szép kötésű könyvből olvasgató, magas homlokú fiatal lány. Karácsony szent ünnepé-

nek második napja ekkor kötelező munkanap volt. Kevesebben voltunk a fülkében, mint máskor, így sikerült melléje ülnöm. Megkérdeztem mi jót olvas, milyen
könyveket szeret? Ő a klasszikusokat szereti, mondta. Én is szívesen olvasok, főleg a népi írók; Sinka István, Veres Péter,
Szabó Dezső könyveit mondtam, majd bemutatkoztunk. Én 6 elemit és téli gazdaképző iskolát végzett parasztszármazékból átképzett motorszerelő, ő Bakos Mária női szabó végzettségű Csepel, majd
Diósgyőr gépgyári dolgozók lánya, vallásos templomba járó mezőkövesdi szülők
gyermeke. Jól szót értettünk, mire Miskolcra értünk megbeszéltük, hogy ezentúl minden reggel és hazafelé jövet melyik kocsiba szállva foglaljunk majd egymásnak helyet. Hetenként hat nap minden
reggel- délután egy-egy órahosszat együtt
utazva és beszélgetve pár hét múlva mi
már úgy éreztük, teljesen megismertük és
megszerettük egymást. Mi nem törekedtünk mindenben csak a magunk igazára,
nagyon igyekeztünk az egyetértésre. Ezért
elhatároztuk, hogy összeházasodunk. Marika majd megérdeklődi, hol lehet jegygyűrűt venni és mennyiért? Úgy gondoltam, várható 450 Ft fél havi fizetésem elég
lesz e célra. Így aztán idővel együtt mentünk munka után az üzletbe, ahol közölték, az olcsóbb jegygyűrű elfogyott, és
csak 650.-Ft-os van. Már azt hittem, csődbe jutott a vásárlásunk, de Marika mondja, nincs baj. Szakszervezeti bizalmi lévén
a jegyek árából ki tud segíteni. Fizettünk
és boldogan szaladtunk, hogy elérjük vonatunkat.
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A zsúfolt vasúti kocsiban beszorulva padsorok közé állva próbáltuk meg
először ujjunkra húzni jegygyűrűnket.
Hogy melyikünk volt az ügyetlen, nem
tudom, de rémülten kezdtük az elejtett
karikagyűrűnket a sok láb között keresgélni, félve, hogy a hideg kocsiban havas cipő, vagy bakancs talpára ragadva
végleg elvész. Szégyenlősen elmondtuk, hogy mit keresünk és a kocsi utasai segítségével megtaláltuk. Tapsok között nyilvános puszival kellett bizonyítani, hogy ez a miénk.
Ezt követő vasárnap mentem el jegyesem szüleihez egy tágas nádas házba és
kértem beleegyezésüket házasságkötési szándékunkhoz. Ők mosolyogva beleegyezően vették tudomásul. Anyós jelöltem csak annyit mondott: Marika ám
nem tud kapálni. Majd megtanulja azt is,
mondtuk boldogan.
Az esküvő napját 1954 május elsejére tűzték ki. A lakodalom a lányos háznál volt. Lakóhelyünk a szülői házban
az első szoba lett. Terveztem öcsémmel,
hogy szülői kertünket elfelezve házat építünk és ott sok gyermekünk lesz. Egyet
apának, egyet az anyának, egyet a hazának a többi csak ráadás lesz, amennyit az
Isten ad, mondtuk. Megegyeztünk, hogy
minden fizetésemet neki adom, ő gyűjtse
az építkezésre, nekem nem kell se cigarettára, se kocsmára, de azért egy-két forint mindig legyen a zsebemben. A gyakori könyvvásárlásunkra azonban mindig
jutott pénz.
1955 nyarán egy elbontott magház
épület anyagából, innét-onnét megtoldva
azt, kertünk végében felépítettünk; egy
szoba,- konyha,- kamra vályogfalú kisházat gondolván, ha szükséges lesz, majd
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tovább bővítjük azt. A tágasabbra tervezett lakóházunk építésére benyújtott állami lakáskölcsön kérelmünket a betelt keretre hivatkozva elutasították.
E nyár folyamán úgy adódott, hogy
az általunk használt szobából ki kellett
költöznünk, így e ház végében levő 2x2
m-es éléskamra helyiségbe költöztünk.
Egy kis asztal, egy asztaltűzhely, és egy
általam rövidebbre vágott fekvőhely fért
bele. Itt húztuk ki a telet, és 1956 tavaszán vályoggal betapasztattuk az előző
évben felépített házunkat és a nyár végére boldogan be is költöztünk a saját hófehérre meszelt új otthonunkba, a Marika
szüleitől kapott bútorral együtt.
Vasárnaponként mindig együtt mentünk a kilenc órai szentmisére. Egyik vasárnap a templomból jövet mondja feleségem, hazaszalad, megnézi szüleit,
hogy vannak. Hát jól van elment! Délfelé várom otthon az én kedves páromat. Már közel déli egy óra és még mindig nem jött. Bezártam a kertkaput és közelébe fákat metszegetve vártam mikor
jön. Jött is, de a kapu zárva volt. Mondja:
- nyissam már ki! Én ugyan nem! Nekem nem kell olyan feleség, aki nem tudja, hogy vasárnap délben itthon a helye.
Menj vissza ahol eddig voltál! - Feleségem sírva ment haza. Ott az édesanyja

azt mondta neki, menj vissza kislányom,
neked már nem itt, hanem ott van a helyed. Kérdd meg, ne haragudjon, máskor
nem teszel ilyet. Így is történt, beengedtem, nem bántva a másikat. Boldogan,
könnyezve öleltük meg egymást.
Ettől kezdve nagy szorgalommal, éveken át főleg népművészeti saját kézimunkákkal (hímzés, faragás) díszítgettük, szépítettük otthonunkat. Kertünkbe fenyőfa csemetéket telepítettünk, szőlő és gyümölcsfák ültetésével, konyhakerti növényekkel gazdagítottuk. Feleségem unszolására esti iskolába iratkoztam
a VII.- VIII. osztály elvégzésére. Ez a
mindennapi Miskolcra járás mellett nem
volt kis feladat. Ezt követően még elvégeztük levelezőn a négy gimnáziumot
is. Közben vártuk a gyermekáldást. Ez
azonban nem jött. Orvoshoz fordultunk.

Feleségem két műtéten esett át sikertelenül. Tudomásul kellett vennünk, hogy
nem lesz gyermekünk. feleségem mondta, akkor váljunk el, és keressek új as�szonyt magamnak, aki majd gyermeket
szülhet. Én ekkor úgy döntöttem, akivel
szentségi házasságot kötöttem, azt nem
hagyhatom el. Új életcélokat tűztünk ki
magunk elé, létrehoztunk egy egyedülálló mezőgazdasági Gépmúzeumot, melynek megvalósítása lassan pótolta az elmaradt gyermekáldást.
Ma már visszagondolva hatvanéves
közös életünkre, hálát adok a jó Istennek, hogy egymásnak vezérelt bennünket és a megélt bajok, nehézségek nem
szakították szét életünket. Így Isten kegyelmével, áldásával, gazdagnak vallom
magamat, magunkat.
Hajdu Ráfis János

Egyházunk és a modern média...
Napjaink technikai újdonságokkal rendelkező
világában a tömegkommunikáció eszközei, ezek
között az internet használata, hozzájárulnak az emberi szellem gazdagításához, Isten országa hirdetéséhez. A modern média
lehetőség az Evangélium
üzenetének közvetítésére,
a felhasználók, különösképpen a fiatalok megszólítására és vallási életük
gazdagítására, keresztény
elkötelezettségük növelésére. Az egyháznak is fontos használni a médiát az

evangelizálásra.
Szentatyánk, Ferenc Pápa Isten ajándékának nevezi az
internetet, mivel az éteren
keresztül a világ minden
részén élők értesülhetnek
üzeneteiről. Pápánk minden nap él a Facebook és
a Twitter közösségi oldalak kínálta lehetőséggel,
hogy gondolatait megos�sza, hirdesse az Evangéliumot. Kigyűjtöttem néhány gondolatát, amit a
Twitter-en osztott meg a
világgal: „Az üzenet, amelyet a keresztények elhoznak a világnak, ez: Jézus, a

megtestesült Szeretet meghalt a kereszten a mi bűneinkért, ám az Atyaisten feltámasztotta s az élet és halál urává tette. Jézusban a
szeretet legyőzte a gyűlöletet, az irgalom a bűnt, a jó
a rosszat, az igazság a hazugságot, az élet a halált.
Ezért ezt mondjuk mindenkinek: „Jöjjetek, és lássátok!”. Minden emberi élethelyzetben, melyet törékenység, bűn és halál jellemez, az örömhír nem puszta szó, hanem az ingyenes
és hűséges szeretetről szó-
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Szentatya a fiatalokkal

ló tanúságtétel: arról van
szó, hogy kilépünk önmagunkból, hogy találkozzunk
a másikkal, közel vagyunk
ahhoz, akit megsebesített
az élet, osztozunk azzal, aki
nélkülözi a szükségeset, ott
maradunk amellett, aki beteg, öreg vagy kitaszított…
„Jöjjetek, és lássátok!”: a
Szeretet erősebb, a Szeretet
életet ad, a Szeretet kivirágoztatja a reményt a sivatagban.”
Ha napi rendszerességgel követjük a Szentatya
bejegyzéseit, ezáltal elmélyítjük, gazdagítjuk keresztény hitünket. Pápánk
elvárja az egyháztól, nemcsak Rómában, hanem a
Föld minden részén, hogy
szólítsák meg az embereket, a média felhasználásával és ismertessék az
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örömhírt. Ezzel szemben a
személyes találkozás fontosságát is nagyon hangsúlyozza. A szegények,
az elesettek, a kirekesztettek, éhezők, szenvedők, betegek csak személyes kapcsolattal közelíthetők meg, segíteni is személyesen tudunk rajtuk.
Pápánk összességében a
modern média és a közvetlen kapcsolatokat egyaránt igénybe veszi Jézus
országának, a keresztény
élet hirdetésére. Kövessük
Őt figyelmesen, csak épülésünkre válik!
A mi Egyházközségünk
néhány hónappal ezelőtt
elkészítette
internetes
honlapját. Így a honlap látogatottsága egyre növekszik. Mivel is rendelkezik a
szentlaszlo-mezokovesd.
hu honlap? Olvashatjuk a

Sziklaforrás digitális változatát. Megtudhatjuk a
szentmisék rendjét, imaszándékokat, hirdetéseket, Plébánia Hivatal nyitva tartását. Események a
Plébánia életéről írásos
és képek formájában, pl:
Élő Betlehem, meleg ételosztás karácsonyi hangverseny…. Megismerkedhetünk a lelkipásztorokkal, hitoktatókkal, templomunk történetével, énekkarokkal, közösségekkel.
Színesítik a honlapot Plébános Atya írásai, mellyel
közelebb kerül a hívekhez.
Bízom abban, hogy naprakész információkkal bővül a honlap és újdonságokkal is találkozhatunk.
Megszólaltathatnak olyan
keresztény hitben elkötelezett személyeket, akik
gondolataikat, történeteiket esetleg életüket szívesen megosztanák a médián keresztül.
Biztatom az Olvasókat
minél többen, kinek lehetősége adott, ismerjék
meg és látogassanak el
Plébániák hírforrására, érdemes!
Végül köszönetet mondok Szabóné Varga Ágnesnek aki a Facebook közösségi oldalon a szentmiséken készített képek megosztásával örökíti meg az
adott pillanatokat.
Kasza Lajosné

Új képviselôk bemutatása
Dobos István vagyok, 1979-ben születtem Miskolcon.
Feleségemmel két
gyermeket
nevelünk, kisfiam 9, kislányom 6 éves. Születésemtől kezdve
Mezőkövesden élek.
Vallásos családban nőttem fel. Az általános iskolát és a gimnáziumot Mezőkövesden végeztem el, majd a Nyíregyházi Főiskolán szereztem diplomát agrármérnök
szakon. Jelenleg mint családi gazdálko-

dó dolgozom. A Jézus Szíve Templomban
gyermekkorom óta részt vettem a közösség életében, ministráltam, tagja voltam a
Szent László Cserkészcsapatnak, ahol nagyon sok élményt és tudást szereztünk a
társaimmal. Ifjúsági hittanosként is aktívan részt vettem a közösség életében: Jézus Szíve Búcsú lebonyolítása, keresztény
bálok szervezése.
Megtiszteltetés számomra képviselő
testület tagjának lenni. Igyekszem és törekszem az ezzel járó kötelezettségeimnek maximálisan eleget tenni, megfelelni
és szolgálni az egyházközség életét.

Guba Viktória vagyok, 1981. szeptember 21-én születtem Mezőkövesden. Vallásos családban nőttem fel édesanyámmal, édesapámmal és két testvéremmel.
Édesanyám Guba Jánosné Papp Margit,
a Plébániai Hivatal pénzügyi ügyintézője, a Karitász csoport vezetője valamint az
egyháztanács tagja volt, 2013 májusában
vesztettük el. Az Ő erős hite, szeretete, kitartása, becsületessége, jósága és szolgálatkészsége a példa előttem egész életemben. Úgy érzem, egyháztanácsi tagságom
részben az Ő hagyatéka számomra, mely
feladatnak igyekszem minden erőmmel a
legjobban megfelelni.
Tanári, idegenforgalmi és színészi végzettségekkel rendelkezem, jelenleg a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozom szervezési referensként.
Vőlegényemmel, Pázmándi Tamással ez
év augusztusában kötjük össze életünket.
A Szent László Kamarakórus alapító tag-

ja vagyok, ahol immár 20. éve szolgáljuk
énekkel Isten dicsőségét.
A megválasztásomhoz fűződő bizalmat ezúton is köszönöm, s egyben ígérem, hogy minden erőmmel és tudásommal igyekszem megfelelni az új feladatnak. Hitvallásom: „Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten
ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék.”

Családi kép

11

Hálát adok Néked Istenem
Tegyük a szívünkre a kezünket, és valljuk be önmagunknak legalább az év
végén illetve az év
elején, hogy magán
imáinkat hányszor
kezdtük így az év során: Hálát adok Néked Istenem
Gyarló emberek
vagyunk, bizony-bizony gyakrabban
fordulunk Istenhez
a
kérelmeinkkel,
mert úgy érezzük, hogy
valami mindig hiányzik
a boldogságunkhoz. De
hát maga Isten alkotott
bennünket úgy, hogy
vágyakozzunk a boldogság után.
Különös, hogy mi
emberek attól függően érezzük hosszúnak
vagy rövidnek az életünket, hogy mihez viszonyítjuk. Az isteni végtelenséghez mérve rövid az életünk, egy pillanat csupán. A célja-nincs
ember számára végtelenül hosszú lehet egy
emberöltő. Az esze használatára eljutott ember
azonban célt keres, sze12

retné életét békességgel, szépséggel és örömmel betölteni. Ám azt
kell látnunk, hogy az élet
teljes és állandó boldogságot nem ad senkinek
sem. Az öröm hiányától, a boldogtalanságtól,
reményvesztettségtől
sok ember szenved. Az
örömtelenség, az örülni tudás hiánya bizonyára minden történeti korban jelen volt valamilyen mértékben, de sokan úgy vélik – velem
együtt – hogy korunkban, a fogyasztói társadalomban, soha nem látott számban lehet találkozni sorvadt lelkű em-

berekkel. A frusztráló reklámok, a
multi-cégek silány
áruikat kínáló prospektusai, melyekkel
nap, mint nap teletömik a postaládánkat és a fejünket,
mind-mind
arról
szólnak, hogy „fogyassz!” Minden eladó! Ezek az ördöngös reklámok állandó hiányérzetet keltenek az emberben.
Aki nem tud védekezni ez ellen és belesétál a
csapdájukba, az bizony
előbb-utóbb összeroskad, mert nem tud lépést tartani a divattal,
és ettől csökkent értékűnek érzi magát.
Vissza kell szereznünk
azt a képességünket,
hogy meg tudjuk különböztetni a silány árukat,
a hitványságot, a selejtet
a valódi értékektől. An�nyi mindent kaptunk Istentől, aminek örülhetnénk: családot, szeretnivaló gyermekeket, jó
barátokat, a jól végzett
munka örömét, gyönyörű természeti környeze-

tet, szép muzsikát, tiszta
szépségeket és nemes
szórakozásokat. Ezeket
az apróbb földi célokat
és örömöket azért kaptuk, hogy könnyebb legyen az életünk, a földi zarándokutunk addig is, amíg eljutunk annak a mindent fölülmúló
boldogságnak a honába, amelynek reményét
Isten a szívünkbe ültette, hogy könnyebben el
tudjuk viselni megpróbáltatásainkat a mindennapok során.
Olyankor, amikor „magam alatt vagyok”, szívesen olvasgatom a
korintusi levélnek azt a
szakaszát, amely arról
szól, hogy: „Szem nem
látta, fül nem hallotta,
emberi szív föl nem fogta,
amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.”
Azt a boldogságot pedig, amelyet Isten látása ígér, vajon ki tudná most előre elgondolni, ki tudná szavakba foglalni? „De mindenképpen eljön az ideje annak is, amikor átalakul az ember, hogy
már nem tükörben és
nem homályosan, ha-

nem majd színről színre látjuk Istent, akit ember még nem láthatott
úgy, amint van. Ezzel
együtt pedig kimondhatatlan örömmel élvezi az
ember ezt az örök látást,
amit eddig még szem
nem látott, fül nem hallott, és emberi szív föl
nem fogott.”
Hálát adok Néked Istenem, hogy a hátunk
mögött hagyott hónapokban oly sok kegyelmet adtál, és gondos-

kodtál arról, hogy legyenek apró örömeim, melyek segítségével átvészeltem a mindennapok
megpróbáltatásait.
A jövőre vonatkozóan
pedig: magamnak nem
kérek semmit, de térítsd észre a világhódítókat, akik véres háborúk
árán akarnak maguknak nemzetek feletti világhatalmat és földi gazdagságot szerezni.
K. Dudás Mária
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Idézetek neves emberektől
„Az igazi építészet és művészet abból a
készségből született, hogy a magunk városát ne csak magunk és ne csak magunknak építsük. Így megmutatkozik valamilyen sajátos dolog: Isten háza az ember
igazi háza. Sőt annál inkább azzá válik,
minél inkább egyszerűen Istennek emelték. Milyen lenne Európa, ha egyszer eltűnne belőle a templom? Hasznot hajtó
dolgok pusztájává válnék, amelyben elállna a szívünk verése. A föld lakhatatlanná válik ott, ahol az emberek csak maguk akarják lakni. Ahol azonban odaadják a helyüket és az idejüket, ott létrejön
a közösség háza. A templom-eszme és a
város-eszme összefonódik.”
Bábel Balázs érsek
***
„Miben különbözik ez a hétköznapi
kereszténység az ünnepitől? Imádkozni kell vasárnap, de hétköznap is. A különbség nyilván nem a lényegben van,
nem is a tartalomban, csak abban, hogy
a hétköznap hétköznapi alkalmakat ad
a kereszténység átélésére: Aki egyszer
megvalósította magában a kereszténységet, miután állandóan aszerint viselkedik, ugyanazon elvek szerint, annak lelkében lassankint kikristályosodik, szinte
második természetévé válik az a valami,
amit a magatartás kifejez. Egy életforma,
egy életstílus alakul ki. A stílust esztétikai értelemben is az jellemzi, hogy a legnagyobb szerkezeti részektől a legkisebb
részletekig érvényesül a műben, amelynek stílusa.”
Sík Sándor Sch. P.
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„Ha azt akarod, hogy a ta hazád legyen
e legerősebb, először is azon gondolkozz,
hogy miben. Legyen gazdaságilag, tisztesség, jóindulat, segítőkészség, tudás, egészség és boldogulás tekintetében! Kibontakozásunkhoz anyagi és erkölcsi tőkére egyaránt szükség van. Pénzt hitelbe is
tudnak adni. Amit nem kaphatunk idegen forrásból, az az erkölcsi tőke, a nemzeti önbecsülés. Országunk nagysága attól
függ, hogy mennyiben járul hozzá a közös emberi értékekhez. Magyarország legyen mindenben nagy, amiben egy kis ország nagy lehet! Mindenki olyan nagy lehet, amennyit az esze elbír. Csak a szellemi életet támogatni kell és nem szabad
elválasztani nemzeti mivoltunktól. Attól,
hogy magyarok vagyunk.”
Szent-Györgyi Albert biológus
***
„Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám. Minden művészet egyazon forrásból ered. Érezni és gondolkozni azért,
hogy cselekedjünk: ez minden harmonikus élet törvénye. Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse,
nemcsak tehetség, szív és szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is merném
mondani, hogy - bizonyos számító ész is.
Megvizsgálni, meggondolni, számítgatni, mérlegelni: szükséges műveletek – bizonyára azok. De aztán el kell határoznunk magunkat, s cselekednünk kell,
anélkül hogy sokat törődnénk, honnan
fúj a szél, és milyen felhők vonulnak.”
Liszt Ferenc
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Még soha nem voltam ennyire
büszke a matyóságomra
Egy elbűvölő egri
kis cukrászdában történt. Társaimmal a sütirepertoárt tanulmányoztuk elmélyülten, amikor
is felkaptam a fejemet
egy-két szófoszlányra,
ami a szomszédos asztaltársaság
irányából
hallatszott: „ …. ezek a
matyók…..”
A saját kíváncsiságom
annyira maga alá gyűrt,
hogy eszembe sem jutott, hogy nem illik hallgatózni. Az vesse rám
az első követ, aki a helyemben inkább bedugta
volna a fülét, csak mert
nem illendő kihallgatni
mások diskurzusát. Egyszóval, én bizony nem
dugtam be a fülemet,
hanem annál inkább elkezdtem hegyezni. És
milyen jól tettem!
A szomszédos asztalnál egy férfi nagy elánnal ecsetelte társainak,
hogy „ezek a matyók
már az UNESCO-ba is
16

bedolgozták magukat,
hihetetlenül szorgalmasak, nagyon vallásosak
és elképesztően élelmesek.”
Valaki közülük megkérdezte, hogy „mi az,
hogy élelmesek, és miben nyilvánul az meg?”
A válasz valahogy így
hangzott: „Te képzeld!
Kolumbusz hajója még
az óceánon hánykolódott, amikor a matyók
már visszafelé jöttek
Amerikából.”

E szavak hallatára, én együltő helyemben, azon nyomban híztam vagy tíz kilót (dagadt a keblem a büszkeségtől), pedig a rigójancsimat akkor még ki sem
választottam, amit végül
megettem abban a cukrászdában.
Az én asztaltársaságom bezzeg semmit nem
vett észre ebből a kis
közjátékból. Na persze,
ők végül is nem matyók.
K. Dudás Mária

Fotó: Skarbinecz György (1995)
A képen K. Dudás Mária matyó népviseletben
Készült a régi Matyó Múzeumban

Bóta Gáspár emlékére...
Nehéz búcsúzni olyan embertől, akihez szoros kapcsolat fűzött.
A mi barátságunk
majd’ tíz évvel ezelőtt
kezdődött, amikor az
Alma utcában segítséget kért képviselői teendőihez. Mindig figyelemmel kísérte a választói életét, bátorított a bajban, és együtt osztozott örömeinkben is.
Gazsi bácsi! Egy terjedelmes
könyv is kevés volna leírni és megköszönni azt, amit értünk, a Vasútalja lakóiért tettél! De nem is ez
írásom célja, hanem arról szólni és
megköszönni, amit az Egyházközségünkért tettél. Mindenekelőtt
köszönjük azt a ragyogó csillagot,
ami advent elején a toronyra kerül,
s ami a főbejáratot ékesíti. Az adventi koszorú, a gyertyaállvány is
saját kezed munkája.
Mindig igényes, szép munkára
törekedtél, mondván: az Isten Házába a legtökéletesebb munkadarabok kerüljenek.

Voltak még további terveid templomunk részére,
de azok már nem teljesülhettek.
Halálhíred lesújtott,
hihetetlennek tűnt.
Gazsi bácsi! Az hiszem, hogy a magam és lakókörnyezeted nevében mondhatom: olyan voltál Te nekünk,
mit az a csillag a templomunk tornyán. Utat mutattál nekünk és rajtunk kívül még sok-sok diákodnak.
Dániel próféta azt írja, hogy akik
igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.
Azt kívánjuk, hogy a jó Isten,
akinek Házára nagy gondot fordítottál itt a Földön, vezessen el Országába, ahol az örök élet részese
leszel, soha el nem múló boldogságban.
Kedves Gazsi bácsi! Nyugodj békében, áldjon meg a jó Isten!
Pacza Gábor
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Csak név és dátum...
Jó régi, hatvan évvel ezelőtti történet elevenedett
meg előttem a minap.
Pontosan fel tudtam
idézni a szereplők arcát,
hangját, öltözetét, a kellékeket, az egész környezetet. Nem volt nehéz, hiszen mindez gyermekkorom felejthetetlen helyén,
abban a kedves kis szülői
házban történt, ahol nevelkedtem. Életre keltek azok
az egykori jó szomszédok
is, akikhez igen közvetlen,
erős szálakkal kötődtünk.
Hogy ennyi idő elteltével is emlékszem ezekre az évekre? Bizony, nem
véletlenül.
Milyen mások voltak
akkoriban az emberi kapcsolatok: sokkal tisztábbak, érdek nélküliek. Az
utca gyerekei együtt játszottunk, s ha valaki nem
volt ott, hiányzott, érte
mentünk! A felnőttek is
majd minden nap összegyűltek ,,kitanyáztak” a
kapu elé, de akkor is munkálkodtak, hímeztek, horgoltak, ki mihez értett. Nagyon mélyre ívódtak ezek
az emlékképek, jó érzés
,,előhívni” hol egyiket, hol
másikat.
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De akiről tulajdonképpen most szólni szeretnék,
nem más, mint Marcsó
néni, az a kedves kis öreg
cigányasszony, akit mindenki kedvelt a Rákóczi
utcában. Hosszú szoknyájában, kopott vállkendőjében, kis kosarával a karján
meg-meglátogatott bennünket. Az arcán lévő soksok ránc közül élénk, fiatalos, huncut tekintet villant
elő. Sosem kéregetett, csak
úgy bejött kicsit, „csak erre
jártam” - mondta. Hogylétünkről érdeklődött, leült
megpihenni, ütött-kopott
üres kosarát a földre tette.
Mi sem bővelkedtünk
akkoriban semmiből. Ez
abban az időben volt amikor a közeli kis boltban,
Kató néni boltjában nap,
mint nap sorakoztunk kenyérért, és sok másért,
amikor sokan vásároltak
2 dl petróleumot, vagy 20
dkg zsírt.
Édesanyám mégis jó
szívvel készített ilyenkor
valamit, ami Marcsó néni
kosarába kerülhetett. Ő hálásan megköszönte, de viszonzásul Ő is adni akart
mindig valamit a ,,tudományából”. Ehhez ragaszkodott.

Elővette a kártyacsomóját, ami bizony már
igen megkopott volt, s
engedélyt kért a kártyavetésre. Ilyenkor szabaddá tettünk egy hokedlit a nagy ,,művelethez”, és előre tudtuk a
végeredményt, mert már
oly szokszor hallottuk
ugyanazt szó szerint, de
úgy tettünk, mintha izgalommal várnánk, mit mutatnak most a lapok.
Marcsó néni sovány
kis kezeivel keverte-keverte a zsíros kártyalapokat. Meg is kellett emelni, ami mindig a legkisebbek kitüntető feladata
volt. Ezután nagy ,,szakértelemmel” tette-vette a
lapokat, időnként gondterhelt lett az arca, mondott néhány, számunkra nem igazán világos kifejezést, majd a szomorú arcból egyszer csak
vidámság, örömteli kacagás tört elő, s a család
nagy lányával közölte:
,,állandóvan vágyalkozik
utánad egy szép fiatalember!” Ezen az én drága nővérem jót derült, s
ez ismétlődött a szomszédokban is, ahol nagy

lányok voltak. Egy idő
múlva, amikor Marcsó
néni útja megint felénk
vezetett, újra részesei lehettünk a szeánsznak, s
újra hallottuk mit mutat
a kártya.
S hogy, hogy nem az
öreg cigányasszony jóslatai ,,beváltak”, az utcabéli eladósorban lévő lányok mind férjhez is mentek, remélhetőleg azokhoz, akik ,,állandóvan
vágyalkoztak utánuk”.
Telt, múlt az idő, és hiába vártuk Marcsó nénit.
Hallottuk, hogy nagy útra
ment, már máshol, másoknak veti a kártyáját.
Sokáig emlegettük, emlékeztünk Rá szeretettel.
Ami előhozta emlékeimből ezt a képet nem
más, mint egy naponta látható, televíziós műsor, ahol gyertyák égnek,
füstölő, sorsfordító rituálé
zajlik. Csak nevet és életkort kell mondani a telefonba, és semmi perc alatt
meg is kapja a választ az
érdeklődő, akit még meg
is dícsér a ,,látnok” amiért nem ül otthon nyugalomban, tétlenül, sorsával
kiegyezve, hanem felveszi a kagylót, tárcsáz, tesz
a változásért! Sok min-

denről lehet kérdezni, attól függően, melyik látnoknak mi a ,,szakterülete”, s melyik telefonáló mire kíváncsi:
Kapcsolatok alakulása
ügyében, egészségi állapot hogyanjáról, szerencse napokról az új esztendőben, a meggazdagodásról. Halottak Napja estéjén az elhunytak üzenetét
is lehetett kérni.
Napról-napra folyamatosan vannak érdeklődők,
számuk nem csappan.
„Ilona vagyok, 40 éves,
Katalin vagyok, 35 éves.”
stb. Mindössze ennyi és
néhány perc múlva sok
mindenre jön a válasz.
Én tiszteletben tartom
a tudományokat, úgy érzem, ezt a szolgáltatást azonban nem tudnám igénybe venni. Megtapasztaltam már, hogy
pénzt csak kitartó, szorgos, becsületes munkával lehet és érdemes szerezni. Mostanság is nehezen élünk. Az üzletek polcai roskadoznak az árukészlettől, nem kell semmiért sem sorban állnunk.
Más gondok vannak. Sokan munkanélküliek, igen
fegyelmezett, átgondolt
gazdálkodást kell a csa-

ládban
alkalmaznunk.
Sok mindenről le kell tudni mondani, hogy a számlákat időben tudjuk fizetni. Sokszor érezzük, hogy
a megszokott szintet, életmódot lehetetlen tartani,
csúszunk lefelé.
Ha csak a név és születési dátum bemondása
elég lenne a jobb életvitelhez, azt gondolom, Vezetőink is szívesen megszabadulnának a nehézségektől, s egymás után emelnék fel a telefonkagylót.
Sok ember folyamodik ilyen kapaszkodókhoz, ami reményteli jövőt
ígér. Ez mindenkinek saját
ügye. Tiszteletben tartom.
Én továbbra is megmaradok Marcsó néni kártyáinál. Jókedvre derít emléke.
Talán maradi vagyok,
aki nem tud lépést tartani az új dolgokkal? Vállalom!
Gánóczy Zoltánné
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Nagypénteken délután
szél nyög a kereszten,
fenn a bús Kálvárián
meghal a bús Isten.
Ej jaj bús az év,
minden napja bús,
nappala borús és
éje háborús.

Névnap: Mária neve
zengi át a tengert,
kit az Isten eleve
anyja gyanánt szentelt.
Ej haj gyöngy a nap,
Gyöngyfüzér az év:
minden nap egy névnap,
minden gyöngy egy név.

Új esztendő beköszön.
régi könyvben új lap
új topán a küszöbön
ég küszöbén új nap.
Ej haj dús az év
minden jót ígér,
minden napja cél és
minden éje kéj.

Húsvét reggel felragyog
alleluja szólal,
Sírból Krisztus kilobog
piros lobogóval.
Ej haj, halál ellen
balzsamir az év,
mert a nap feltámadás
és az éj csak rév.

Mindenszentek: hideg ősz
bolyg a szellem fázva,
fázó népség temetőz
sírokon gyertyázva.
Jaj az év temető,
mindennap egy holt,
minden napra minden éj
ráírja, hogy: Volt.

Vízkereszt: a világ vár
csillag ég az égen,
Gáspár, Menyhért, Boldizsár
jönnek a tevéken.
Ej haj szép az év,
minden napja szép,
minden éj egy álom,
minden nap egy kép.

Piros Pünköst mosolyával
piros rózsa éled:
tüzes nyelvek záporával
harmatoz a lélek.
Ej haj lélekév!
meghal, mégis él:
Az eleven napnak
szelleme az éj

Fenyőillat: Karácsony
Betlehem és jászol:
fügén élsz és kalácson,
de a szíved gyászol.
Szép az év, szép a nap,
de a szíved oly bús:
volt egy gazdag kis gyerek,
aki most vén kuldús.

Gyümölcsoltó: boldogan
angyal kél a szélben,
a Megváltó megfogan
tiszta szűz méhében.
Ej haj mély az év,
minden napja mély,
születés a nappal,
foganás az éj.

Péter és Pál; Damaskus,
Fény kel az útporbul:
Paulussá Saulus
lováról lefordúl.
Ej haj csodaév
fordul és cserél:
Minden éjből nap lesz,
minden napból éj.

Tizenkettő: tik, tak, tik ...
Évet év most veszt el:
Versbe tizenharmadik
az öreg Szilveszter.
Klepetusán - ő az év minden gomb egy nap:
gimbeli-gombolja
s megint belekap.

Kelj vasárnap Palmárum
bújj elő, zöld zsenge:
Krisztus urunk szamáron
megy Jeruzsálembe.
Ej haj nyől az év
bársony barkaként:
barka sima, bársony
macska talpaként.

Szent István a vánkoson
nyújtja koronáját,
Magyarország köszönti
régi patrónáját.
Ej haj örök év,
örök reménység,
ahol a föld nem segít,
megsegít az ég.

A Sziklaforrás következő száma Húsvétra jelenik meg. Írásaikat nagy
örömmel fogadom március közepéig.
(Szerkesztő)

Babits Mihály

Új esztendő
beköszön…

Kiadja: Szent László Egyházközség
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Szerkeszti: Gánóczy Zoltánné

