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M Á J U S:
A Boldogságos Szent Szűz hónapja
Éva bukásával Isten kiválasztotta
Szűz Máriát, ezért lett ő Anyja Isten Fiának. Kegyelemmel teljes, a megváltás
drága gyümölcse: fogantatásától bűntelen, mentes minden vétektől, az eredeti
bűntől és minden személyes bűntől
egész életében.
Szűz Mária közreműködött az
emberi nem megváltásában: hitével és engedelmességével. Kimondott „igen”-je minden élők anyjává
tette.
Az Atyának való teljes átadásával a
megváltás krisztusi művében a társ, a
Szentlélek munkálkodásának hirdetője.
Szűz Mária az Egyházért vállalt szeretet és hit mintaképe. Benne szemlélhetjük az Egyházat a misztériumában: ma
a hit zarándoklatában, holnap az örök
haza örömében.
„Üdvözlégy fa óhajtott gyümölcse, hívőknek aki vagy táplálója,/ Lombos ág,
fa, sokak enyhítője./ Üdvözlégy, ki méhedben hordoztad eligazítóját a tévelygőknek/ S ki szülted a rabok felszabadítóját.”
(Bizánci liturgia, Mária- himnusz)
MINDENKI ÉDESANYJA
Bár sokan imádkoznak Máriához, kevesen értik meg lelki világát. Az édesanyákat különben is nehezen lehet
megérteni. A kisgyermekek például
nem értik, hanem szeretik édesanyjukat. Az édesanyákat jobban lehet megérteni szívvel, mint értelemmel. A költészet többet mond ró1uk, mint a filozófia, mivel a költészet valóságos, és
mélységesen közel áll az emberi szívhez. Ugyanez érvényes a legcsodálato-
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sabb édesanyára, Máriára, akiben megtalálható a világ minden édesanyjának
a jósága, irgalmassága és szeretete.
(Chiara Lubich)
Fehérebb mint liliom,
tavaszibb, mint rózsa,
légy Fiadnál, Szűzasszony,
szívünk szószólója,
hogy ne várjon holtan
a zord pokol homálya:
veled inkább Szentanya,
egek lakomája.
(Babits Mihály ford.)
(összeállította Faragó I.)

PIAR I STÁ K
A piarista rend az újkori alapítású
szerzetesrendek közé tartozik. Az egyház reformkorában alakult, mely kor
részben a reformáció hatására, az egyház megújítására törekedett. A piarista,
vagyis „kegyes” (ingyenes) iskolák a
szegény gyermekek ingyenes oktatását
és keresztény nevelését tűzte ki célul.
Alapítója Kalazanci Szent József
1556-ban született, spanyol nemesi családból. Édesapja kovácsmester volt, s a
község bírájának tisztét is betöltötte.
Hét gyermeke közül József a második
fiú volt. Serdülő korától az egyházi pálya vonzotta. Felsőbb tanulmányai során jogi és hittudományi tanulmányokat
végzett. 1583-ban pappá szentelték,
majd falusi plébános és a püspöki törvényszék elnöke lett.
Püspökének ajánlólevelével 1592ben érkezett Rómába. A spanyolbarát
Colonna hercegek palotájában, a két
ifjú herceg papi nevelője lett szerény
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szállás ellenében. A Szent Dorottya plébánián a szegény negyedben, a plébános által létrehozott közösségben oktatott: írásra, olvasásra, számolásra és latinra. A ministráns fiúkat ingyen, a többit tandíjért. Kalazancius javaslatára, a
továbbiakban csak szegény fiúkat vettek föl ingyenes oktatásra. A szegény
negyedben a spanyol pap vonzereje következtében az érdeklődés nőtt, s új házat is bérbe kellett venniük.
1597. őszén megnyitotta első, ingyenes népiskoláját. Gyakorlatilag ez az
időpont tekinthető Kalazanci Szent József szerzetesrendje alapításának. Intézményét „Kegyes Iskolának” (latinul:
scholae piae) nevezte el, mely kifejezte, hogy a fenntartási költségeket a
pártfogók „kegyes adományokból” fedezik.
Kisebb-nagyobb nehézségek után
kezdtek terjedni a „piarista” iskolák. A
szegénység értelmezése körül támadtak
nézeteltérések. Támadták a római tanítóság részéről, mivel számos tanítványuk hagyta el őket. Kalazancius igazi
szegénységre törekedett, nem a „szent
szegénység” érdekében. A szerzet egészének ne legyen vagyona, hogy az
igénytelen intézmény ott telepedjen
meg, ahol a legnagyobb szükség van rá.
Tudta, hogy a bőségben élő tanító felhagy a szegények oktatásával és inkább
az értelmiség gyermekeivel foglalkozik.
Az alapító kérésére V. Pál pápa önálló szerzetet hozott létre a piaristákból
(1617). Kalazancius az iskola tanító
személyzetének szokásai és más pl. jezsuita rendek szabályzatai alapján állította össze a piarista rend szabályzatát.
Ezt XV. Gergely pápa 1621-ben hagyta
jóvá. Így lett a szerzetes társulatból, ünnepélyes fogadalmi szerzetesrend.
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A Kegyes Iskolák rendkívül gyorsan
terjedtek. Az alapító életében száznál
több olasz városban telepedtek meg.
„Ha tízezer szerzetesem volna, egy hónap alatt el tudnám helyezni mindahányat,” írta az alapító, akit a pápa élete
végéig megerősített rendfőnöki tisztében.
Iskolái elsősorban: írást, olvasást és
számtant, negyedik osztálytól latint is
tanítottak. Ifjúságnevelési módszereikben újítás, hogy mindig alkalmazkodtak a változó idők követelményeihez, s
minden nyelvterületen a nemzeti történelem, a nemzettudat, a hazaszeretet, a
nemzeti kultúra fokozott hangsúlyozása
a nevelés vezérfonala.
Így, akik piarista iskolában tanultak,
többnyire szilárd erkölcsű, egyetemekre, főiskolákra jól felkészített, hazafias
érzelmű fiatalokká váltak.
Európa-szerte is gyorsan terjedt a
rend, Itálián kívül Spanyolországban,
Németországban, Lengyelországban és
nem utolsó sorban Magyarországon és
másutt. Közben belső ellentétek, pártoskodások gyengítették a rendet. Kalazancius lemondott. Utódai vezetésre alkalmatlan, méltatlan rendtársak voltak.
X. Ince pápa a belső békétlenséget
látva feloszlatta a rendet, a tagok az iskolában folytathatták a tanítást.
Kalazanci József úgy halt meg,
1648-ban, hogy mindaddig bizonytalan
volt rendje jövője. A következő pápák
ismét szerzetes társulattá, majd szerzetesrend rangjára emelték a tanító közösséget. XII Kelemen pápa rendelkezése szerint, a felsőbb ismeretek tanítását is engedélyezte, s felvehettek szegény és gazdag gyermekeket egyaránt.
1773-ban, a jezsuita rend feloszlatása után tovább erősödtek. A jezsuita
kollégiumokat többnyire a piaristák
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vették át. A XIX. században megtelepedtek Dél-Amerikában és Kubában, a
XX. században az Egyesült Államokban is. A rendi életük nem volt zavartalan. A lengyel-litván rendtartomány
Lengyelország feloszlatása, a német illetve szovjet megszállás következtében
találkozott súlyos nehézségekkel. Az
osztrák és a cseh-morva rendtartomány
előbb a jozefinizmustól szenvedett,
majd Ausztriában és Németországban
szétzilálták a piarista iskolákat. A spanyol rendtartomány a polgárháború
(1936-39) alatt – amikor kb. 200 piaristát megöltek – működésképtelen volt.
Ezek után is, a rend életereje megmaradt, ujjá tudott szerveződni.
Az alapítót rendkívüli szerénység
jellemezte. A felkínált bíborosi méltóságot nem fogadta el, mert nem akart
szeretett tanítványaitól elszakadni.
1767-ben avatták szentté. 1948 óta XII.
Pius pápa rendelkezése értemében, az
összes keresztény népiskola védőszentje.
Négy világrészen 210 iskolát több
mint 1500 rendtag vezetett 1990-ben.
A piaristák minden iskolatípusban
megtalálhatók, az elemi iskolától az
egyetemi kutatómunkáig. Népszerűségének oka elsősorban nem az ingyenesség, hanem a nívósság és gyakorlatiasság. Az első kereskedelmi középiskola
létrehozása a piaristák nevéhez fűződik.
A Kegyes Tanítórend apostoli célkitűzése: a fiatalság oktatása és egész
ember nevelése.
„Hagyjuk, hogy Isten cselekedjék!
Részünkről csak az a fontos, hogy akaratát felismerjük és kövessük”
(Kalazanci Szt. József)
Gántiné, Paulus Noémi

FELNŐTT KATEKÉZIS
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Dr. Thorday Attila:
„A felnőtt hit kialakulása”
Thorday atya a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora, aki másodszor jött közénk, hogy előadást tartson
kereszténységünk fontos kérdéseiről.
Első lépésként el kell döntenem,
hogy Istennel, vagy Isten nélkül akarom leélni az életem.
Ha nélküle, akkor számolnom kell
azzal, hogy vezetése nélkül tévutakra
tévedek, ahonnan saját erőmből nem
vagyok képes kikeveredni.
Ateista ember nincs: a legtöbb ember
a benne kialakult helytelen istenkép,
túlzott egoizmus, vagy a rossz közvetítés miatti tapasztalat következtében
utasítja el, dönt úgy, hogy nem kér belőle. Ez csak úgy orvosolható (kortól
függetlenül), ha igyekszik elfogulatlanul és nyitottan megismerni Őt: kérdez
és figyel a válaszra. Isten folyamatosan
és feltétel nélkül szeret és hív minket.
Nem ment fel az Isten iránti felelősség
alól az sem, ha az egyház hibáiba, tagjainak esetleges bűneibe kapaszkodva
utasítjuk el szeretetét. Kellő alázattal
rájövünk, hogy az úton lévő egyház
ugyanolyan emberekből áll, mint mi,
sőt mi is követünk el hibákat, még bűnöket is. Ha meg vagyok keresztelve,
akkor az egyházhoz tartozom – akár járok templomba, akár nem – és az én
életemet látva is mocskolhatják, általánosíthatnak. Ez az én felelősségem és
ez nem átruházható.
A hitben való fejlődés elengedhetetlen azok számára, akik keresztény mivoltukat hitelesen és kiegyensúlyozottan akarják megélni. Figyelembe kell
vennünk azt a tényt, hogy Isten nélkül
nem élhetünk teljes, kiegyensúlyozott
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és boldog életet. Egész életünk folyamán szükség van a keresztény értékeknek, az egyház tanításának megismerésére, elfogadására és arra, hogy ez alapján a saját életünkben felmerülő egzisztenciális kérdéseket önmagunk számára
meg tudjuk válaszolni. A kérdések koronként változnak, életünk előre haladásával más témákat ölelnek fel (döntésünk Isten mellet - vagy ellen, a többiek szemében katolikus „különcségünk”
feldolgozása, hivatásválasztás, párválasztás, gyermeknevelés, társadalomhoz való helyes hozzáállás, valós értékek megkülönböztetése, stb.) Életünkben a különböző életkori szakaszokat
krízishelyzetek választják el, amelyek
alapvető változásokat eredményeznek.
Ha ezeket jól dolgozzuk fel, mérlegeljük (pl. Isten kapcsolatom, igaz barátságok, hivatás) és kiválasztjuk az igazán fontos dolgokat, akkor magasabb
erkölcsi szintre kerülhetünk. A legfontosabb egzisztenciális döntéseket huszonévesen hozzuk, ezek jó esetben végig kísérik életünket (Isten, család,
munka).
Életkorunk előre haladásával, a természet adta kényszer miatt egyre inkább előtérbe kerül a hit kérdése olyan
embereknél is, akik addig nem igen
foglalkoztak ezzel a témával. Le lehet
élni egy életet Isten nélkül (bár a róla
tudomást nem vevő embert is szereti),
de idősödve, életünkre visszatekintve
elkerülhetetlen, hogy szembenézzünk a
szenvedéssel és a halállal is.
Annak, aki életét (akár az utolsó pillanatban is) alázattal Isten kezébe helyezi, ez nem okoz tudat alatti szorongást, elkeseredettséget, gyűlölködést. A
korral járó terheket elfogadva megtalálja azt az életcélt, amivel segítheti a környezetében élőket – ez ad értelmet éle-
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tének. Bízik a megbocsátó és mindenkit
feltétel nélkül elfogadó Szeretetben.
Tudja, hogy akárhogyan is alakította az
életét, ha meri mindenestül átadni Istennek, akkor az nem volt hiába való.
Ha így éljük napjainkat, átérezzük:
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom
nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék
a
szívetek
és
ne
csüggedjen.”( Jn14.27)
Annak az embernek azonban, aki
egész életében következetesen, folyamatosan mind távolabbra löki magától
Isten kinyújtott kezét, saját megátalkodottsága miatt, nagyon nehéz lesz az
utolsó percben abba belekapaszkodnia.
Horváthné Kati

Idősebbek teadélutánja
Április 29-én délután örvendetesen sokan jöttünk össze. Kezdő
imánk után rövid megemlékezést tartottunk Sienai Szent Katalin szűz, egyháztanító életéről, aki Európa társvédőszentje. Ezután felköszöntöttük a
nyolcvan éves Román Sándor „bácsit”,
aki a reggeleit harminc fekvőtámasszal
kezdi. Viszonzásul egy verset mondott,
melyben kéri Istent, hogy engedje száz
évig élni, de ebben teljesen ráhagyatkozik. Ezután videón megnéztük „Sorok
között” c. műsor előző napi adását,
melyben Veres András püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
titkára mondta el véleményét a választások eredményéről, amely Magyarország erkölcsi állapotát tükrözte. Az
Egyház mindenkori feladata az evangélium hirdetése, az erkölcs és az igazi
értékek megőrzése. Mivel ezzel a társadalomnak nélkülözhetetlen jót ad, jog-
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gal elvárja, hogy párt hovatartozástól
függetlenül támogassák, és munkájában ne gátolják. A missziós feladatok
nehézségei ellenére nem szabad csüggednünk, hanem bízni és tenni kell,
mert Isten velünk van.
Mihály Péter

A MANHATTAN-I VONAT
Istennél nincs véletlen. Egyáltalán
nincs véletlen. Sem a körülmények, sem
az adottságok nem véletlenek. Talán
megvilágítja ezt ez az amerikai film.
Egy New York-i zsidó egyházközség
kántora életében olyan sokat szenvedett
és annyi szükséget látott, hogy elvesztette istenhitét. Ezért már nem is tudta
őszinte szívvel ellátni a kántori teendőket. Az egyházközséget zavarta ez.
Nem is tudták elhinni, hogy az előénekesük kétségbe vonja Isten létezését.
Ezért elküldték Manhattanbe egy híres
rabbihoz, hogy az vezesse vissza a kántort a hitre. Így kelt útra. Mivel nem ismerte ki magát a metróhálózaton, az állomásfőnöknél érdeklődött a vonata
után, majd beszállt. A kocsi szinte üres
volt, csak egy asszony ült az egyik padon. Miközben ment a vonat, az aszszony felállt, kinyitotta az ablakot, és
öngyilkos ugrással ki akarta vetni magát rajta. A kántor felugrott, és visszatartotta az asszonyt. Beszédbe elegyedett vele, és eltérítette szándékától. A
következő állomáson vette észre a kántor, hogy rossz vonatra szállt fel, nem a
Manhattan-i metrón, hanem a Brooklyn-i vonaton volt.
Visszafordult és hazament.
A közösség újra elküldte őt a rabbihoz. Újra csak tudakozódott a Manhattanbe tartó vonat után, majd beszállva
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újra csak egy majdnem üres szerelvényt talált. Csak egy férfi ült a kocsiban, aki szomorúan nézett maga elé. A
kántor odament hozzá, és beszélgetni
kezdett vele. Megtudta, hogy a férfinek
a háború folyamán eltűnt a felesége. A
kántor megkérdezte az asszony nevét.
Csodálkozva ismerte fel, hogy egy
ugyanilyen nevű asszony van az ő közösségükben. Elvitte a férfit az aszszonyhoz, akiben ő meg is találta eltűnt
feleséget.
A kántor elindult a metróállomásra,
hogy köszönetet mondjon az állomásfőnöknek, de nem találta meg. Nem is
tudtak állomasfőnökrő1. A kántor mélyen megrendült Isten nagyságán, jóságán és titokzatos útjain, megerősödött
hitében. A film végén kimondja a figyelemre méltó mondatot: Isten a legkülönlegesebb ruhákban és a legkülönlegesebb helyeken találkozik velünk.
Néha nehéz felismerni egy-egy
adottságban vagy egy-egy emberben az
isteni lehetőséget, de Isten mindenkinek ad sok jelet és eligazítást, testvért,
amelyek, és akik segítenek felismerni
adottságainkban Istent.
Forrai Botond OSB

FELNŐTT KATEKÉZIS
A tanév utolsó előadása:
időpont: május 11. csütörtök 18 óra
előadó: Dr. Stella Leontin kanonok,
balassagyarmati plébános atya
téma: Az isteni gondviselés
Helyszín a plébánia hittanterme. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

SZÜLŐK KATEKÉZISE
a Szent Anna Katolikus Óvodában
Szeretettel hívunk és várunk
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minden kedves érdeklődőt
2006. május 16-án 17 órára
dr.Velkey György
a Bethesda Gyermekkórház
főigazgatójának előadására
A katekézis témája:
hit – család - hivatás
Helyszín: Újpesti Katolikus
Kultúrház Bp.IV.Szent István tér 13.
Az Újpesti Kolping Család Egyesület
Zenedélutánjára
szeretettel hívjuk a zenélő kertvárosi fiatalokat május 6-án szombaton
15:30h-kor a Páli Szent Vince Katolikus Szakiskola dísztermébe. Részvételi
szándékot kérjük jelezni Jakabné Kovács Márta tanárnőnél. (379-2009)
DUNÁNTÚLI KIRÁNDULÁS
Buszos kirándulást
szervezünk május
13-án (szombaton) a
kertvárosi hívek részére. Indulás reggel
7-kor, érkezés este 9 körül.
Program:
Jáki templom megtekintése, mise
Séta Szombathely belvárosában, ebéd
Kőszegen a Jurisics vár megtekintése
A fertődi kastély megtekintése.
Költségek
Utazás 2000 Ft, ebéd 1800 (1200) Ft,
belépők 1200 (700) Ft
Jelentkezés Szórádi Miklósnál
(T: 233-0254, 06-30-420-4925)
Befizetés: a 9 órai szentmisék után a
plébánián.
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Szeretettel vár mindenkit az
Újpesti Kolping Család!
ÚJPESTI PÁLI SZENT VINCE
KATOLIKUS SZAKISKOLA
A 2006/2007. TANÉVRE,
PÓTFELVÉTELT HIRDET
8. osztályos tanköteles tanulók
részére szakiskolai 9. osztályba
és
FELVÉTELT
GÁZVEZETÉK ÉS
KÉSZÜLÉKSZERELŐ,
VÍZVEZETÉK ÉS KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELŐ
szakmákra.
16. életévüket betöltött fiatalok jelentkezését várjuk, akik legalább az általános iskola 8. osztályát elvégezték.
Érettségivel rendelkező, a 20.
életévét még be nem töltött fiatalokat is felveszünk, nappali-tagozatos, térítésmentes képzésre. A
képzési idő 3 év.
Felnőtteknek, iskolarendszeren kívüli, költségtérítéses képzés
is indul.
Címünk: 1043-Budapest, IV. ker.
Kassai u. 24. Telefon: (06-1) 3708423, (06-20) 823-1440
E-mail: pszv-szki@freemail.hu
Érdeklődni munkaidőben lehet.
GONDOLD MEG ÉS JELENTKEZZ,
MERT SIKER ITT A MÉRTÉK,
KATOLIKUS SZAKEMBER
AZ EU-BAN IS ÉRTÉK!

