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Isten Fiának születése a történelem
olyan óriási eseménye, hogy az Úr már
századokkal Jézus születése előtt el-
kezdte azt előkészíteni a próféták sza-
vaival, jövendöléseivel. A nép, mely
várta a Messiást, megnyitotta szívét,
hogy fogékony legyen Krisztus igéinek

hallgatására, és befogadja a megváltás
eseményét.

„Az adventi liturgia évenként visz-
szatérő ünneplésével az Egyház aktu-
alizálja ezt a Messiás-várást; ezáltal a
hívők részt vesznek a Megváltó első
eljövetelének hosszú előkészítésében,

„Örök ádvent vagy talán, aki soha nem jön úgy, hogy általa minden várakozás be-
teljesülne? Csak az érthetetlen messzeség vagy, aki elé minden idők minden nem-
zetsége, a szív minden vágyakozása véget nem érő utakon zarándokol? Közelebb ju-
tott az emberiség hozzád azóta, hogy ezer meg ezer évvel ezelőtt megkezdte legéde-
sebb és legfélelmetesebb várakozását, hogy téged keressen? És én eddig életem fo-
lyamán közelebb jutottam hozzád?...”1 (Karl Rahner)

Jöjj el!Jöjj el!
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és megújítják magukban a vágyat má-
sodik eljövetele iránt.”2

Az advent lényege tehát, hogy ké-
szüljünk az Úrral való találkozásra. Vár-
juk Jézus születését a karácsonyi egy-
szerűségben, de várjuk a Vele való ta-
lálkozást az Úr második eljövetelében.

Az idei egyházi év olvasmányai - és
különösen az evangéliumok - megmu-
tatják és megtanítják számunkra, hogy
mit kell tennie egy keresztény ember-
nek ahhoz, hogy megfelelő módon fel-
készüljön a Krisztussal való találko-
zásra. Az adventi várakozó-felkészülő
magatartás lényege a virrasztás-ké-
szenlét, a megtérés-bűnbánat, keresés
és a születés-úrjövet befogadása.

A virrasztás-készenlét keresztényi
gyakorlata már az első keresztények
mindennapi magatartását jellemezte,
akik állandóan az Úr jelenlétében akar-
tak élni, és várták második eljövete-
lét. Ez a keresztényi magatartás Krisz-
tus tanító szavain alapul:

„Legyetek hát éberek, mert nem tud-
játok, melyik órában jön el Uratok.”
(Mt 24,42).

Adventben számunkra is rámutat az
egyház, hogy minden ember egyszer
találkozni fog az igazságos Bíróval,
aki eljön abban az órában, mikor nem
is gondoljuk. Fontos ezért, hogy a Vele
való találkozás felkészülten várjon ben-
nünket.

A virrasztó magatartásból követke-
zik a megtérés-bűnbánat cselekedete.
Szembe kell néznünk önmagunkkal,

és be kell vallanunk, hogy csak töké-
letességre törekvők lehetünk, de a tö-
kéletességet csak Krisztus segítségé-
vel érhetjük el.

Rendszerint karácsonyhoz közeledve
döbbenünk rá a fájó tényre, hogy a leg-
jobban azokat szeretnénk szeretni, akik
közel állnak hozzánk, mégis pont nekik
okozzuk a legtöbb szenvedést szere-
tetlenségünkkel, vagy a szeretetünk
nem helyes kifejezéseivel. Ilyenkor bo-
csánatot kérünk, s helyre akarjuk hozni
a megromlott kapcsolatot.

Istenkapcsolatunkban is találkozunk
ezzel a ténnyel. Egyre jobban kívánjuk
Őt szeretni, s kéréseit mégsem telje-
sítjük. Advent megtanítja nekünk, hogy
az embernek szüksége van a nagyobb,
de a mindennapi megtérésre is.

„A megtérés a mindennapi életben a
kiengesztelődés gesztusaival, a szegé-
nyekkel való törődéssel, a jog és igaz-
ság gyakorlásával és védelmével, a
hibáknak a testvérek előtti beismeré-
sével, a testvéri feddéssel, az életvitel
felülvizsgálatával, a lelkiismeretvizs-
gálattal, a lelkivezetéssel, a szenvedé-
sek elfogadásával, az igazságért el-
szenvedett üldözés elviselésével törté-
nik. A bűnbánat legbiztosabb útja -
mindennap fölvenni a keresztet, és kö-
vetni Jézust.”3

Az emberi istenkeresés titka ez. A fo-
lyamatos eltávolodás és mégis köze-
ledés Isten felé, mely szükségszerűen
tudatosítja bennünk a „Nélkülem sem-
mit sem tehettek” (Jn 15,5) krisztusi mon-
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datot. Így szembesülünk önmagunk-
kal, törékeny szeretetünk valóságá-
val, azzal a ténnyel, hogy a szeretet
tökéletességét csak Isten jelenlété-
ben élhetjük meg, s ezt az állandó
jelenlétet várjuk életünkben.

Szükségszerű tehát - ha valaki tö-
rekszik a tökéletességre -, hogy be-
ismerje önmagának, szükségem van
Isten segítségére. S mikor ez az ön-
vallomás megtörténik, akkor Isten
megszületik lelkemben, aki a Szent-
lélek segítségével kezd el vezetni.

Advent tehát az idő értékére, a ke-
resztény idő-gazdálkodásra is ráirá-
nyítja gondolatunkat. A boldog talál-
kozás Istennel azon áll vagy bukik,
hogy hogyan használtuk fel a Tőle
ajándékba kapott perceinket.

„Az idő drága kincs. Egy szem-
pillantás alatt megtalálhatjuk az Is-
tent, de el is veszíthetjük. Rátalál-
hatunk a helyes útra, de el is téved-
hetünk. Éppen ezért kell megbecsülni
az életet, az időt. A lepergett időt
már nem hozhatjuk vissza, de mu-
lasztásainkat jóvátehetjük. A jövő
még nincs birtokunkban. A jelent kell
megszentelnünk imával, jócseleke-
detekkel. Időnk legyen Istené!”4

Vitális Gábor SDB
plébános

1 Karl Rahner, Dr. Cserháti J.: Mindennap együtt az Úrral, (A év); SzIT, Budapest 1977; 6.o.
2 Katolikus Egyház Katekizmusa 524.p.
3 Katolikus Egyház Katekizmusa 1435.p.
1 Hofbauer Szent Kelemen nyomán, Kis misekönyv, „A” év, SzIT, Budapest 1992. 32.o.

Ádvent

Ádventi gyertyák fénylő csillogása

szívünket melengeti.

Kell a világnak igaz ragyogása,

talán békét hoz neki.

Békét, csendet és nyugalmat árasztva

illó illata lengi.

Piros kis szíve e kopott világnak

minden emberben lüktet.

Az igaz ajándékra áhítoznak,

mit ígér e szent ünnep.

Fényt, szeretetet magukba fogadnak,

s titokra készülnek – 

Örömre s csodára,
áldott világosságra!

Máté Istvánné
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Volt idő, nem is olyan régen, ami-
kor keresztény ünnepeink tartalmát
egyszerűen átírták, profanizálták. Így
történt ez a Karácsony napjával is,
amikor a fenyőünnepet vagy az aján-
dékozást hangsúlyozták, vigyázva
arra, nehogy véletlenül is szó essék
az Üdvözítőről, Jézus Krisztus szü-
letéséről. Pedig ha van valaki, akkor
éppen Jézus az, akivel szemben tel-
jesen alaptalan és értelmetlen az em-
beri félelem. Jézus nem követett el
emberiség elleni tetteket: nem rob-
bantott ki világháborút, nem volt ter-
rorista vagy véres diktátor, nemzet-
közi körözési parancsot sem adtak ki
ellene. Valójában még csak kisebb

bűnökkel sem vádolható meg!
Jézustól nem kell félni! Jézus, az Isten

Fia, akiben a legtökéletesebben van jelen a
béke és a szeretet, az irgalom és a jóság.
Mindannyiunk barátja, a legnagyobb jóte-
vőnk, aki emberségünket magára véve örök
életre segítő tanítónkká és megszentelőnkké
lett. Mindannyiunk bűneiért vállalta a ke-
resztre feszítés kínjait.

A Megváltó-király születésének hírére re-
megő félelem lett úrrá Heródes királyon,
aki - hatalmát féltvén - legyilkoltatta Betle-
hemben a két éven aluli fiúgyermekeket,
akik 25-30 körül lehettek. Az Egyház apró-
szenteknek nevezi őket, liturgikus ünneplé-
sük december 28-án van. 

Jézus világra jöttétől nem kell félnie sen-
kinek! Karácsony ünnepe szentséget és ál-
dást nyújt mindenkinek, aki hisz az ünnep
valódi, igazi jelentésében!

Az ünnep tárgya a megtestesült Ige földi
születése a Boldogságos Szűz Máriától, Bet-
lehemben. E születés az üdvtörténet köz-
ponti eseménye, mert aki született, nem-
csak az ember fia, egy az emberek közül,
hanem Ő az Atyától a Szentháromságban az
idő kezdete előtt születő Fiú. Születése min-
denki számára üdvösséget hoz, aki engedi,
hogy lelkében a kegyelem által megszület-
hessék az üdvözítő Jézus.

A karácsony misztériuma tehát hármas szü-
letés: az öröktől való, a földi (történeti) és a
kegyelmi (a hívők lelkében való) születés. 

Karácsony története
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Az üdvtörténetben Jézus születésének
fókusz és tengely jellege van: az előtte
történtek rá irányulnak, az utána történ-
tek belőle következnek, és az emberi
történelem Jézusért van.

E születés történetisége komolyan nem
vonható kétségbe, időpontja az egész
földkerekségen általánosan elfogadott
időszámítás kezdőpontja. 

Jézus születéséhez viszonyítva szá-
mítjuk a történelem eseményeit: Krisz-
tus előtt (rövidítve: Kr. e.) illetve Krisz-
tus után (Kr. u.). Az ószövetség prófé-
táinak jövendölései - a messiási jöven-
dölések - e születésről szóltak: legfon-
tosabb az Izajás 7,14 (vö. Teremtés 49,9;
Számok 24,17; Izajás 9,1-6; 11,1-5; Mi-
keás 5,1; Jeremiás 23,5; Ezekiel 17,22;
34,23; Zakariás 9,9; Zsoltárok 2; 72;
110). Szent Máté (1,18-25) és főként
Szent Lukács (2,1-20) a gyermekség-
történetben részletesen elmondják Jézus
születését. 

Bizonyára sokan feltették már maguk-
ban a kérdést: valóban december 25-én,
vagy ahogyan mondjuk, karácsony szent
éjjelén (december 24-én éjszaka) hozta vi-
lágra gyermekét Szűz Mária? Biztos,
hogy ezen a napon született meg a világ
üdvözítője: Jézus Krisztus? 

A hagyomány nem őrizte meg Jézus
születésének kalendáriumi napját. Az
első századokban az Egyház epifánia,
vízkereszt ünnepén az emberré vált Isten
világra jövetelének misztériumát ünne-
pelte. Krisztus isteni megnyilvánulását
ünnepelték a napkeleti bölcsek előtt
megkeresztelésekor és a kánai menyegző

csodájában.
A keleti egyházban a Megváltó szü-

letésnapját már a niceai zsinat (325)
előtt ünnepelték, de ennek a megemlé-
kezésnek még ott sem volt egyértel-
műen meghatározott napja. Alexandriai
Szent Kelemen (3. sz. eleje) szerint
május 15., Szent Epiphaniosz (310-403)
és mások szerint január 6-a volt ez a
nap. A karácsony és epifánia ünnepét
együtt ülték meg.

Idővel január 6-a a karácsony általá-
nosan elfogadott napja lett, bár Caesar
Baronius (1538-1607) bíboros szerint
(vö. In notis ad Martyrologium Romanum c. munkája)

I. Jusztinianosz (527-65) konstantinápo-
lyi császár uralkodása idején római min-
tára a keleti egyházban is elterjedt a ka-
rácsony december 25-i ünneplése. Sőt
Aranyszájú Szent János is említi egy 397
körüli beszédében: „Keleten csak tíz éve
ünneplik a karácsonyt december 25-én,
míg a nyugati egyházban emberemléke-
zet óta ez a szokás” (Sermo 31.).

A niceai zsinat (325) tette karácsony
napjára a születés ünnepét, hogy az ari-
ánusokkal szemben - akik tagadták Jézus
istenségét - ezzel is az emberré vált Is-
tent magasztalja. A napot nem véletlenül
választották ki: a Mithrasz-kultusz ekkor
ünnepelte a Nap születésnapját és a sö-
tétség fölötti győzelmét. (Natalis Solis invicti)

Aurelianus római császár a 3. szá-
zadban tisztelője volt a Napistennek, és
ezért bevezette a „Legyőzhetetlen nap”
(Sol invictus) ünnepét december 25-re, az
antik számítás szerinti napéjegyenlőség
napjára. 
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Ez a 4. században már oly népszerű po-
gány ünnep felkínálta a lehetőséget a ke-
resztények számára, hogy Jézus Krisz-
tusnak „az igazság Napjának” (Malakiás

3,20) és „a világ Világosságának” (János

8,12) születési ünnepét megüljék.
A legrégibb nyugati tanúságot a 354-

ben lezárt „Depositio martyrum” (Vérta-

núk jegyzéke) adja a nap pontos megjelölé-
sével együtt. 361-ben Galliában, 380-
ban Hispániában kezdték december 25-
ét ünnepelni. 

Ősi hagyomány szerint Jézus éjjel szü-
letett, mint ahogy éjjel is támadt föl.
Ettől a gondolattól indítva az őskeresz-
tények karácsony egész éjszakáját térden
állva, imádsággal töltötték. 

Karácsony vigíliája, december 24. (a
nép nyelvén: karácsony böjtje) az ős-
szülők, Ádám és Éva ünnepe, aminek
szimbolikus tartalma is van: az ószövet-
ség megváltatlan világából, Ádám és Éva
örökségéből az új Ádám fogadásának,
egyúttal a halott természet életre igézé-
sének, a kezdődő újnak (esztendőnek), s
az emberi megújulásnak ünnepe. 

A karácsonyi liturgia sajátossága a 3
szentmise: az éjféli mise, a pásztorok
miséje és a karácsonyi ünnepi szentmise.
A három mise eredete a jeruzsálemi gya-
korlathoz nyúlik vissza. Jeruzsálemből
Betlehembe mentek éjszaka, és ott ün-
nepelték Jézus születését, majd Jeru-
zsálembe visszatérve az Anasztaszisz
templomban volt a második mise, a har-
madik pedig a Kálvária-hegyen épült
főtemplomban. 

Eredetileg a pápa kiváltsága volt a 3

szentmise bemutatása. Az első (éjféli)
misét Róma Mária-templomában, a St.
Maria Maggiore-bazilikában, a másodi-
kat (pásztorok miséje) a Palatinus-hegy
lábánál fekvő Szent Anasztázia-, a har-
madikat (ünnepi szentmise) a Szent
Péter-bazilikában mutatta be a pápa.

A középkori liturgia-magyarázat sze-
rint az éjféli mise az Ige örök születését,
a pásztorok miséje a megtestesült Ige
földi születését, az ünnepi mise ezekkel
együtt az ember kegyelmi újjászületését
ünnepli. A 12. századtól minden pap
bemutathatja a 3 misét. (trinálás)

Középkori magyarázat szerint az éjféli
mise a törvény előtti időt jelképezi, ami-
kor még sötétség volt a földön. A hajnali
mise a törvény alatti időt jelzi, annak
halvány világosságával, a nappali mise
a kegyelem teljességének felel meg, ami-
kor a lelkek napja, Jézus már fölkelt.

Ugyanezt a magyarázatot fűzték a ka-
rácsonyi három éjszakai imaórához. (noc-

turnus) Ezért az első alatt fekete takaró, a
sötétség jelképe födte az oltárt, a máso-
dik alatt fehér, mely a világosságra utal,
a harmadik alatt vörös, ami Jézus és je-
gyese, az Egyház közötti szeretetet jel-
képezte. Ennek elnépiesedett nyomai-
val a karácsonyi asztal terítésénél talál-
kozunk. (A Magyar Katolikus Lexikon és a Liturgikus Le-
xikon felhasználásával)

Áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket kívánok a Harangszó minden ol-
vasójának!

Árvai Zoltán
vizsolyi plébános
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Jézus Krisztus születésének ünnep-
lése annyira bensőséges, és annyira
telve van örömmel, hogy magával ra-
gadja az egész világot. Még a nem ke-
resztény országokban is karácsonyfát
állítanak karácsonykor.

Ismételten elhangzanak megjegy-
zések, hogy a karácsony lelke nem a
karácsonyfa állításában van, ez csak
üres külsőség... És ez igaz is. De nem
gondoltunk arra, hogy a karácsonyfa
hordozhatná a karácsony üzenetét? Ez
beszélne mindenhol karácsony ma-
gasztos titkáról.

Van példánk az ószövetségből. Az
ószövetségben a húsvéti vacsora azzal
kezdődött, hogy a családfő elmondta,
hogy mire is emlékeztet a húsvéti va-
csora: Isten csodálatos módon kisza-
badította népét a rabságból.

Nem lehetne a gyertyagyújtást is ka-
rácsony misztériumának elmondásá-
val kezdeni? 

A családfő elmondaná, hogy Isten
emberré lett, testvérünk lett, mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta érte, és ha Isten így sze-
retett minket, akkor nekünk is szeret-
nünk kell Istent és egymást. Erről be-
szél a betlehemi barlang, ahol Jézus
született, és erre figyelmeztet a fenyőfa
zöldje, ami a reménységet jelenti.

Millió kis képet kellene nyomtatni a
betlehemi Kisded alakjával, anyjával,
a Boldogságos Szűz Máriával, a bar-
lang felett éneklő angyalokkal és az
imádásra érkező pásztorokkal. A kép
hátoldalán pedig ez a kis szöveg állna:

Így hirdetnénk meg az örömhírt az
egész világnak a karácsonyfa vonzá-
sában, ami ezáltal nem maradna puszta
külsőség.

Czakó István
ny. kanonok

Az igehirdető karácsonyfa

Gyertyagyújtásra

Kedveseim! Nagy ünnep van ma.
Arra emlékezünk, hogy Betlehem-
ben, egy istállóban megszületett
Jézus Krisztus. Benne ember alak-
jában Isten jelent meg közöttünk.
Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte. Ez
arra hív bennünket, hogyha Isten
így szerette az embereket, akkor
mi, emberek is szeressük egymást.
A karácsonyfa zöldje a reménysé-
get, egy szebb világ reményét hir-
deti. Ennek szellemében gyújtsuk
meg most a karácsonyfa gyertyáit.
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Történt, hogy egy napon nagy szomo-
rúság támadt a mennyben. Az Atya oda-
hívta magához szeretett Fiát:

- Nézz csak le a Földre! A mi kedves te-
remtményünk, az ember lelke elsötétült.
Mondd, mit tegyünk?

S ő, aki öröktől az Atya színe előtt ját-
szott, ifjonti lelkesedéssel így szólt:

- Atyám, itt vagyok, engem küldj, majd
én eloszlatom szívük sötétségét!

Az Atya ekkor titokban elfordult, szeme
megtelt könnyel, mert Szentlelkével át-
látta a jövendőt, és szívszakadva ugyan,
de kimondta a szót: - Fiam, indulj, kül-
delek!

A Fiú pedig csillagvilágok mellett - az
általa és érte teremtett világon áthaladva
- érkezett meg Betlehembe. Csodálkozó
gyermekszeme elé először tárult a földi lét.
Tekintete megpihent két szerető arcon,
akik ott hajladoznak körülötte, takargatják
pólyába, kicsinyke tejjel táplálják.

Milyen különös ez a földi világ itt a
szalmán! És nini, a szamár, milyen furcsa
jószág!… Látogatók is jönnek, a szom-
szédok, a környékbeli pásztorok. Fölé-
fölé hajolva mondogatják:

- De hisz ez tiszta apja! Majd messze
idegenek érkeznek, ők pedig térdelve hó-
dolnak. S a gyermek arra gondol, könnyű
lesz a küldetés.

Ártatlanságában még nem fogja fel a

gyilkos Heródes készülődését. Gyermek-
lelke még nem hallja, hogy már kivágták
a fát, amelyből egykor számára a keresz-
tet ácsolják. Nem gondol arra, hogy hely-
tartók és királyok elé hurcolják, hogy ily
áthatolhatatlan a sötétség.

Még nem szembesül azzal, hogy bará-
tai, akiket választott, azok közül az egyik
elárulja, és hogy oly gyáván szétszaladnak
majd…

- Én vagyok a világ világossága! – sza-
kad ki a Fiú szívéből a szó, miközben ér-
tünk haldoklik… teljes magányban, és
még a nap is elsötétült, hogy nagyobb le-
gyen a sötétség...

S mit látunk harmadnapra?… A menny-
ben ragyogó, ünnepi fény van. Érkezik
valaki… Valaki, aki megjárta a földi élet
tájait.

Angyalseregek emelik, ruhája hófehér.
De jaj! Kezén s lábán vérző seb, és ruhá-
ján is átüt a vérző folt!

- Itt jön, itt jön a Fiú! - hallatszik az egész
világot remegtető szózat... Az Atya meg-
hallja ezt, elé siet, szorosan magához öleli,
miközben letekint a Földre, s kicsiny, biz-
tató fényeket lát itt is, ott is felvillanni…

- Látjátok, ő az én szeretett Fiam. Lát-
játok, küldetése, megtestesülése az em-
berek fiai között   nem volt hiábavaló!

Medvegy János c. apát
plébános - Mezőkövesd

Igen, titok, mert Isten belső életének örvénylése számunkra teljes egészében fel nem
fogható. A teológia - mint tudomány - megpróbálja tisztázni a fogalmakat, de a meg-
értésben mindig helye van a hit általi beleérző képességnek. Mi most ezt az utóbbi
utat járjuk.

A megtestesülés titka
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„Közel kétezer évvel ezelőtt Betlehemben megszületett egy gyermek. Addig
is, azóta is emberek milliói születtek és születnek. Ez a betlehemi Gyermek
azonban megváltoztatta a történelmet: Benne emberré lett Isten. Belépett
az időbe és a térbe, egyszerűen és szegényen…

Istenből Istent,
sugárból sugarat

hordoz méhében egy leány: 
igaz Isten, ki fogant, de nem lett.

Óh jöjjetek, imádjuk az Urat!

Angyali glória zeng Betlehem felöl, 
Nagy fénnyel ím, kinyílt az ég.
Pásztorok, ébredezzünk, gyorsan útra föl,
A Szűz ma szülte kisdedét.
Szent jóslat int a fölkelésre, 
Dávid király jövendölése.
Föl, pásztorok, keressük fel tehát
Jézust, az árva népek óhaját!

Ki értünk szegény lett,
s széna között alszik,

melengesse jámbor ölelés:
ki nem szeretné, aki szeret minket? 

Óh jöjjetek, imádjuk az Urat! 

„Krisztussal megszületett a Megváltó és mindaz, amit Ő jelent. 
A világ világossága, az igazság és az élet.”

Urunk, adj nekünk szemet,
hogy a Gyermekben felismerjük 

Isten mosolyát. 
Adj nekünk új szívet, 
hogy befogadjuk Őt, 

hogy megértsük üzenetét.
Végül adj erőt, és lelket, 

hogy az Úr nyomában járjunk 
egész életünkön át.

BETLEHEMI KISDEDBETLEHEMI KISDED
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Karácsony éjszakájának csodája: József aggódó buzgólkodása, Mária könnyes
öröme, a pásztorok naiv jámborsága, a napkeleti bölcsek illő ajándéka.

A betlehemi barlanghoz közeledni nemcsak azt jelenti, hogy néhány napra elte-
lünk a szelídség és az emberi melegség atmoszférájával, ahogyan ez ennek az ün-
nepnek a sajátossága, hanem azt is, hogy ebből a benső örömből merítünk ma-
gunknak erőt az élet dolgaival kapcsolatban tanúsított alkotó magatartásban.
Ebben az életben fények és árnyak követik egymást. 

„Az égen feltűnt egy csillag, mely nem
marad egy helyben, hanem elindul. Az
emberi szívet akarja betölteni, hogy Ka-
rácsony valóban a szeretet ünnepe le-
gyen és maradjon. Mindig érezzétek
Isten szeretetét és áldását. Otthonaitok
fölött őrködjék a betlehemi csillag. Su-
garaival hintsen áldást rátok, hogy to-
vábbra is Isten útján járjatok.”

„Óh, keresztény ember, hogyha alszol, ébredj,
Nézd a csillagos ég is megmozdult ma érted.
Fényes kapuját a mennyország kitárja
S kilép rajta a dicsőség királya.” 

Összeállította: Juhász Imréné

Hozzá hív most a hála,
hisz emberi szemünk

megváltást kapott nála,
s benne jobbak leszünk.

Siessünk Betlehembe,
szeretet szárnya szállj,
hogy a szép újszülöttre

mihamar rátalálj.

Minél reménytelenebbnek látszik a helyzet,
annál jobban kell bízni Istenben.

Ahol kifogyott az emberi segítség,
ott kezdődik az isteni.

Mily nagyon szerettél minket, jóságos Atyánk,
hogy egyszülött Fiadat a Földre küldted!
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A keresztény
em ber számára tu-
dott dolog, mit is
ünneplünk Kará-
csonykor: Isten
Fia közénk szüle-
tett, emberré lett,
vállalta emberi
sorsunkat szüle-
téstől halálig. 

Kisgyermek-
ként jön közénk,
kopogtat az em-
beri szívek „ajta-
ján”, s arra vár,
hogy befogadjuk
Őt, mert szeretne
részese lenni em-
beri életünknek. 

Az Atya részé-
ről Jézus tulajdon-
képpen ajándék is
az emberiség szá-
mára. 

Olyan ajándék, aki az életét adja értünk. Nem véletlen,
hogy a Karácsony a szeretet ünnepe is, hiszen „Isten úgy
szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte”. 

Aki szeret, az kész odaadni mindent, az mindig kész az aján-
dékozásra. Istentől ajándékba kaptuk az egész teremtett vi-
lágot, az életünket, a Megváltót és mindent, ami van. 

Az ajándékozásról szól a házasság is, amely két felnőtt
ember legnagyobb története, melyben a férfi és a nő eggyé
lesznek, egymásnak ajándékozzák önmagukat, és nyitottak az
élet továbbadására.

Van-e boldogabb érzés annál, amikor az egymás mellé ülő
szülők a babaruhákat válogatva találgatják, vajon kisfiú lesz-
e vagy kislány? Semmivel sem lehet összehasonlítani azt az
érzést, mikor a munkában elfáradt édesanyát, édesapát átöleli
két kicsiny kéz (vagy több), és kimondja azt a szót: anya
vagy apa.

Azt mondják, hogy a gyermekeket nem lehet nem szeretni.
Mégis, a fiatal szülők egyre kevesebb gyermeket nevelnek,
vagy nem is vállalják a gyermekáldást. Ismertek ennek okai,
amit nem kívánok részletezni, mert nem feladatom. Azt azon-
ban tapasztaltam, hogy a gyermekek kérdezés nélkül öröm-
mel számolnak be arról, hogy nekik kistestvérük fog szü-
letni. Csalódottság ül viszont az egyedüli gyermekek arcán,
ahogy mondják: „Nekem nincs testvérem.” Ha szeretnék a
gyermeknek megadni mindent, akkor testvért is adok. 

Az ünnepeknek - köztük Karácsony ünnepének is - az adja
meg az igazi hangulatát, örömét, szépségét, amikor gyer-
mekhang hatja át és tölti be a szentestét. 

A Karácsony az ajándékozásról is szól, s a keresztény ember
tudja, hogy a gyermek ajándék, a legnagyobb, s a legszebb
ajándék, amiben az embernek része lehet.

Tud-e nagyobbat, szebbet, jobbat alkotni, tenni – Isten se-

A szeretet üzeneteA szeretet üzenete
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gítségével – az ember, minthogy társte-
remtőként részt vesz az élet továbbadá-
sában, és a gyermekeket elindítja az élet
útján?

A gyermekek elfogadásához - mint
ahogy a házassághoz is - hitre van szük-
ség. Az, hogy a mai fiatalság nem fo-
gadja el és nem vállalja a gyermekáldást,
összefüggésben van saját hitetlensé-
gükkel. Az életet nem lehet vállalni hit
nélkül, és egymás mellett sem lehet egy
egész életen át kitartani hit nélkül. 

Akiben erős a hit, tudja, hogy Isten
gondoskodik mindenről, az ég madarai-
ról, a mezők liliomairól. Pont az ember-
ről – akiért az egész világot teremtette –
ne gondoskodna? Elképzelhetetlen!

Az élet ajándék, és tudjuk, az ajándé-
kot nem illő visszautasítani. Miért a leg-
szebb ajándékkal szemben ilyen eluta-
sító magatartásunk? Sose aggódjunk
gyermekeink sorsa felett! Jó kezekben
vannak ők!

Tegyük fel a kérdést: Érdemes volt-e
Máriának világra szülnie Jézust nagy-
péntek ellenére? A Karácsony titka hir-
deti: Igen! 

Rajtunk is áll, mennyi ideje van még
az embernek itt a Földön. A világ addig
lesz az ember otthona, amíg lesznek ön-
zetlen szülők, akik feltétel nélkül - Isten
akaratát elfogadva - vállalják az élet
szolgálatát.

- ea -

Lorenzo Costa: Szent Család
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A kis Jézus egy
csodálatos családba
született bele, egy
csodálatos - a vilá-
gon legjobban sze-
retni tudó - asszony
tartotta karjaiban, és
egy csodálatos, erős
férfi őrködött álma
felett.

Első fekhelye a
széna jó illatát árasz -
tó puha jászolban
volt, amelyet a kö-
rülötte lévő állatok
lehelete is melegí-
tett. 

Dicséretére pász-
torok jöttek, erős,
egészséges férfi-
emberek, akik áhí-
tattal és csodálattal
vették körül.

Királyok jöttek
imádására, drága
ajándékokat hoztak,
így gondoskodva –
még külön is – róla
és családjáról.

Apja kézműves
volt, aki becsülete-

Elfeledett József! Könyörögj érettünk!Elfeledett József! Könyörögj érettünk!
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sen, szorgalmasan és ügyesen végezte
a munkáját. Aki - ha nem is gazda-
gon, de minden bizonnyal - tisztes-
ségesen eltartotta családját a munká-
jából, hiszen az emberek nyilván már
akkor is értékelték a megbízható mes-
terembereket.

Azok mellett a szentbeszédek mel-
lett, amelyek Isten Fiának az alázatát
emelik ki, melyek úgy fogalmaznak,
hogy a megtestesült Ige „védtelen”
csecsemővé lett érettünk, aki
„hagyta, hogy oda tegyék, ahova
mások akarják”, korunkban talán
hasznos lenne megemlíteni azt a Jé-
zust is, aki „az emberiség feje”, aki
emberként is „király” volt.

Korunk szellemi vezetői nem a ki-
rály Krisztus, hanem a szegény, nél-
külöző Jézus képét emelik ki, állítják
állandóan szemünk elé. De valóban
szegény, elesett volt-e Jézus?

A Szentírás szerint nem: „Vele volt
a tizenkettő és néhány asszony…, és
még sokan mások, akik vagyonukból
gondoskodtak róla.”

Nyilvános működése előtt mester-
ember volt, és nehéz elképzelni, hogy
nem ügyes, szorgalmas, megbízható
munkás volt, akit szívesen foglal-
koztattak, és értékes munkájáért meg-
fizették.

Jézus és  - Őt követve - a katolikus
tanítóhivatal nem a kényszerből el-
tűrt szegénységet, hanem a lemon-
dásra való képesség fontosságát hir-

deti, ami óriási különbség. Nem a
nincstelenséget dicsőíti, hanem a mér-
tékletességet, a fölöslegről önként vál-
lalt lemondást.

A ma emberének nem azért kell,
hogy lelkiismeretfurdalása legyen,
mert nem hajléktalan, hanem, hogy
tudjon lemondani azokról a javakról,
amik fölöslegesen árasztják el éle-
tünket, amik nem elősegítik, hanem
gátolják lelki fejlődésünket.

Az Úristen - miközben megen-
gedte, hogy a Szent Család veszély-
nek legyen kitéve - arról is gondos-
kodott, hogy ezt a veszélyt túlélje.
Ezért joggal feltételezhetjük, hogy
szent Fiának a leggondosabb szülőket
választotta ki. Olyan szülőket, akik
meg tudják védeni Őt Heródes bar-
bárságától, a zsidók rosszindulatától,
a menekülés és az idegen földön való
kényszerű tartózkodás veszélyeitől
és megpróbáltatásaitól, a kisszerű em-
berek gúnyolódásától, az anyagi
szükség már nyomasztó terhétől.

Következésképpen semmi sem ma-
gyarázza, miért ábrázolják a szent-
képek - még a legkatolikusabbak is -
Szent Józsefet hajlott korú aggas-
tyánnak? Isten a számára két legfon-
tosabb ember sorsát és ellátását nyil-
ván nem bízta olyan idős emberre,
aki – a legtöbb Szent Családot ábrá-
zoló kép szerint – nemhogy nem
képes megnyugtatóan megvédel-
mezni az övéit, de inkább még maga
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is ápolásra szorul.
Henry Daniel-Rops „Tulajdonába

jött” című történelmi művében rész-
letesen bemutatja a Jézus korában élt
zsidók életét, szokásait. Egyes forrá-
sok szerint a zsidó férfiaknak már
húszéves korukban meg kellett háza-
sodniuk, mások szerint csak – de ez
a legkésőbbi időpont – huszonnégy
évesen.

A nők valóban már tizenkét-tizen-
négy évesen férjhez mentek, ezért
tartják úgy, hogy Mária tizenöt éves
lehetett, amikor Jézust világra szülte. 

De József sem lehetett semmi esetre
sem több huszonöt évesnél. Semmi
nem indokolja, hogy ennél idősebb
lett volna, se Isten bölcsessége (aki
komoly, egész embert, erőteljes fér-
fit követelő feladatot bíz rá), se a
Szentírás, se a zsidók történelme, szo-
kásai, se a katolikus hit tanítása.

Az írni-olvasni nem tudó ókori és
középkori emberek hitünk igazságait
a képekből, a templomi ábrázolások-
ból is merítették. Ebben az időben -
a reneszánsz és a barokk előtt - ritkák
voltak a Józsefet vénnek, a kis Jézust
pedig meztelen csecsemőnek bemu-
tató képek, szobrok.

„Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba
fektetett, bepólyált gyermeket.”A Szent-
írás még külön is kiemeli a bepólyá-
lás – egyébként egyedül logikus és hi-
hető – tényét. Tehát fontosnak tartja:
ez egyike a jeleknek, amiről Jézust fel

lehet ismerni – mondja az angyal a
pásztoroknak.

Mikor az angyal megnyugtatta Jó-
zsefet a gyermek származása felől,
magához vette Máriát, hogy ezután
élete végéig - mint Istentől rendelt
hites társa - eltartsa, gyámolítsa, vé-
delmezze, óvja őt is és Jézust is. Erre
a nehéz, felelősségteljes feladatra
Isten csakis egy minden jó tulajdon-
sággal, de egyúttal testi képességgel,
kitartással, szorgalommal, egészség-
gel is rendelkező, ereje teljében lévő
férfiút választhatott.

Néhány elmélkedésre ajánlott sor
a Szent József litániából

Kalóczkai Gábor
rudabányai plébános

„A Szent Szűz tisztaságos őre,
Krisztus gondviselő oltalmazója,
a Szent Család feje, nagyokosságú
József, erőslelkű József, iparosok
példaképe, a házas élet dísze, csa-
ládok oszlopa, gonosz szellemek
réme, az Anyaszentegyház védő-
szentje – könyörögj érettünk!

Háza urául rendelte őt, és egész
országának fejedelmévé. Úristen,
ki Szent Józsefet mondhatatlan
gondviseléseddel szent Anyádnak
jegyeséül választottad, add, ké-
rünk, hogy akit e földön pártfo-
gónkul tisztelünk, közbenjárónk le-
gyen a mennyben. Ámen.”
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A kedves Olvasónak bizonyára van
élménye arról, amikor összejött csa-
ládja apraja-nagyja ünnepelni. Nálunk
karácsonykor édesanyám hívja össze
a több nemzedéket. Gyermekei és az
ő gyermekeik, sőt most már egy déd-
unoka is növeli az ünnepi zsibongást.

Lélekgyógyító zsongás ez, ahol az
örömteli üdvözlő kiáltások, „csóko-
lom”-ok, kézfogások, ölelések után
előbb vagy utóbb mindenki elkezd be-
szélni, de legalábbis valakit meghall-
gatni. Tréfák, kacajok, kurjantások
visszhangoznak át a szobákon, mert
mindenki tudja és érzi, hogy most nincs
számonkérés, elszámolás, csak érdek-
lődés, bátorítás, gazdagodás, majd la-
komázás, egyszóval ünnep és ünnep-
lés. Mindezért is, számomra sokat je-
lent a „család” szó, mint mindazok-
nak, akik hasonló élményekkel gaz-
dagodva élték meg a karácsonyokat.

Katolikus keresztényként különösen
is érezzük, hogy a betlehemi Szent
Családban bizonyára jelen lehetett va-
lami egészen eredeti, titokzatos lelki
béke Jézus jelenléte miatt. De hogyan
teremtsük meg ezt mi, magunk között?

Kapitális tévedés volna azt gon-
dolni, hogy a Szent Családnak könnyű
volt, hiszen idilli festményeken ezt

láthatjuk. Elég csak szemügyre venni
a 120 km-es utat Názáretből Betle-
hembe, az istállóban való szülés té-
nyét, majd a sok száz km-es kény-
szerű menekülést Egyiptomba. Egy
óriási nagy bajtól azonban mentes volt
az a kis család - ami miatt joggal fog-
hat el bennünket a „szent irigység” -
és ez a bűn volt.

Az idők változnak, de a bűn mindig
fölüti a fejét, ugyanakkor az élet-
szentség is megjelenik minden kor-
ban. Így történt, hogy Vianney Szent
János - Don Bosco kortársa - Ars fa-
lucskájában nagyon szívére vette a
falubéliek lelki üdvét, ezért imádko-
zott és önmegtagadásokat vállalt
értük. Ezek után ment föl a szószékre
ilyeneket mondva:

„A kocsma a sátán műhelye, lélek-
eladás, családrombolás, egészségká-
rosítás, veszekedések, gyilkosságok
színhelye. Krisztus sírt Jeruzsálem fe-
lett, én pedig miattatok zokogok. Ho-
gyan tudnék nem zokogni, hiszen a
pokol létezik! Nem én találtam ki.
Isten beszélt róla. S ti nem hallgattok
rá... … Van kárhozat! Kérlek, gon-
doljatok rá! Azt hiszitek, a plébáno-
sotok engedni fogja, hogy mindörökre
benne égjetek?”

SZENT ÉS CSALÁDIAS LÉGKÖRSZENT ÉS CSALÁDIAS LÉGKÖR
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Súlyos szavak ezek, amelyek kissé
sokkolóak is, és megrökönyödve azt
mondhatjuk: mi a közük a karácsonyi
idillhez és a békéhez? 

Ahogyan a Szent Család első kará-
csonya sem volt mindenben békés,
sőt küzdelmes volt, úgy ma is meg
kell küzdeni a családi békességért. És
ez a bűnöktől való óvakodást jelenti,
ami áldozatok árán érhető el.

A szent plébános súlyos szavait így
zárta: „Azt hiszitek, a plébánosotok
engedni fogja, hogy mindörökre a po-
kolban égjetek?”

Valóban nem engedte a családot
szétziláló erőket elburjánozni, hanem
áldozatos szeretete árán egyre-másra
tértek vissza a családok a templomba,
Istenhez.

Nem hagyhatom ki azonban Don
Boscót, aki hasonló serénységgel
munkálkodott a lelkek üdvösségén:
az elhagyott fiataloknak szentelte éle-
tét, de jól tudta, hogy ez csak a csa-
ládban lehet sikeres. Ezért azok szá-
mára, akiknek a családja szétesett, az
évek során egy lelki családot hozott
létre, a Szalézi Családot. Jelmondata
is mindenki üdvösségének kívánását
tükrözte: 

„Lelkeket adj nekem, Uram, a töb-
bit vedd el!” (Da mihi animas, caetera
tolle!)

Egy lelki család kialakítása végett
egyre-másra nyert meg - papok és
kispapok mellett - anyukákat is az

otthonosság kialakítására. Elsőként a
sajátját, Margit mamát, majd tapasz-
talt mestereket az oktatásra, valamint
mindenféle társadalmi réteg és kor-
osztály jószándékú emberét kérte,
hogy segítsen egy remekmű kimun-
kálásában.

Nem árult ő sem zsákbamacskát,
nála is előjött a halál, a pokol színe
előtti felelősség zord gondolata, amit
kifejeznek egyes mondásai is:„Viselj
el mindent, amivel a bűnt meg lehet
akadályozni!” „Semmi lazítás! Ne fá-
radjunk el a jóban, velünk az Isten!”
„Ne találj kibúvót hibáid alól, inkább
javulj meg!”

Lelkipásztori működésének alap-
hangja mégis az a tudat volt, hogy a
„Szeretet mindig győz”. A javuláshoz
mindig ajánlotta az Egyház kegyelmi
segítségét: „Két biztos támpont van az
ég felé vezető úton: a bűnbánat szent-
sége és az Eukarisztia.”

Don Boscót a roppant felelősség
mellett - ami vállaira nehezedett - az
Úr közelségének, jelenlétének opti-
mizmusa hatotta át, amit a közelében
élő fiatalok vagy idősebb munkatár-
sak egyaránt szent és családias lég-
körként éltek meg.

Kívánom, hogy minden áldott,
békés karácsonyi ünneplést célzó ál-
dozatunkat hassa át a lélek üdvössé-
gét óhajtó okos, derűlátó szeretet!

Isten áldását kívánva:
P. Andrásfalvy JánoSDB
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Jézus Krisztus - amint a Zsidók-
hoz írt levél (13,8) állítja - ugyanaz
tegnap, ma és mindörökké.

Ő folyton sürget és életre, tevé-
kenységre szólít bennünket, hiszen
a küszködő, születő és meghaló
emberek mögött, az események
változó színtere mögött ott van egy
valóság, amely változatlanul azo-
nos. Ő az örök Isten testté, emberré
lett Fia. Jézus Krisztus az üdeség,
a hamvasság, maga a fiatalság, a
változatlan jelen, amely állandóan
friss, fiatal. És mivel Ő az igazi Va-
lóság, szent komolysággal fordul
felénk. Különösképpen is korunk
ifjú nemzedékeit figyelmezteti: ne
a virtualitást, hanem a tényleges
életet válasszák! Utasítsák el az áb-
rándozást, az önmagukkal való bí-
belődést, az önzés kicsinyes ra-
vaszkodásait és bálványaik dédel-
getését!

A jelen az örök Jézus Krisztus jel-
képe és ajándéka, hiszen Ő a min-
dig időszerű ma képében jelenik
meg előttünk. Ma van Betlehem,
ma van Húsvét napja, és a liturgia
is jelen időben, akár szent nyolca-
dokon keresztül a mai ünnepnapot
dicsőíti, a ma fölött örvend.

Vízkereszt napján, ma…

A bölcsek - Gáspár, Menyhért, Boldizsár - látogatása

Jézus megkeresztelkedése

A kánai menyegző
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Vízkereszt napján - tehát ma - a
Zsolozsma második Esti dicséreté-
nek egyik antifónája így tanít:
„Három csodát ünneplünk ezen a
szent napon: ma a csillag elvezette a
bölcseket a jászolhoz, ma borrá lett
a víz a menyegzőn, ma a Jordánban
Krisztus felvette János keresztségét,
hogy üdvözítsen minket, alleluja.”

Vessünk rövid pillantást erre a
három csodára! A Katolikus Egyház
Katekizmusában Epifániáról, vagyis
Vízkeresztről ez olvasható: 

„A bölcsek Jeruzsálembe érkezése,
hogy „bemutassák Neki hódolatu-
kat” (Mt 2,2), kifejezi, hogy Izraelben
keresik Dávid csillagának messiási
világosságánál azt, aki a nemzetek
királya lesz. 

Érkezésük annak jelképe, hogy a
pogányok csak úgy tudják felfedezni
és imádni Jézust, Isten Fiát és a világ
Üdvözítőjét, ha a zsidók felé fordul-
nak, és ha befogadják azok messiási
ígéretét, amint azt az Ószövetség tar-
talmazza.” ( KEK 528 )

Az evangélista - Szent Máté - szinte
csak jegyzetel az eseményekről. Tu-
dósításában úgy tűnik, mintha Isten
mindenhatósága háttérbe szorulna az
emberi gonoszsággal szemben. A
Gyermeknek ugyan ki kell térnie He-
ródes kegyetlensége elől, de az utolsó
szót mégis Isten mondja ki. És a ta-
pasztalat megmutatja: az Ő országa

ebben a bűnnel és szenvedéssel ter-
helt világban bontakozik ki a hit köz-
bejöttével.

A nyilvános működés első csodája
- a kánai menyegző - tanításából talán
csak egy gondolatot „vigyünk haza”:
Isten mindig jót ad (jó bor), és azt
bőséggel adja. Az Ő Lelke is (Jn 3,34),
kegyelme is túláradó (Róm 5,20). És a
„sikerhez” közreműködésünket is
kéri. A hallgatag szolgák „szorgalma”
szerzi meg az irdatlan mennyiségű
bor örömét.

Végül a keresztelkedés csodája az
egymással versengő alázatról beszél.
De nem az ember Jézus Krisztus, és
még a Keresztelő sem, hanem a nagy-
hatalmú Isten az igazán alázatos. És
Ő akkora Úr, hogy kicsi és jelenték-
telen, sőt megdöbbentően egyszerű
„eszközökkel” is tud és akar csoda-
dolgokat művelni (a szentségek
„anyaga” és „formája”).

Ünnepeljünk tehát, „Vízkereszt
napján hálát adjunk”! Így buzdít
ugyanis minket a mai nap másik an-
tifónája, most a Reggeli dicséretből:
„Ma kapcsolódott mennyei Jegyesé-
hez az Egyház, mert Krisztus lemosta
bűneit a Jordán vizében; a napkeleti
bölcsek ajándékaikkal siettek a kirá-
lyi menyegzőre; és a borrá vált víz-
nek örvendezik a násznép, alleluja.”

Varga László SDB
káplán
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Őszutón járunk, pár nap múlva Min-
denszentek. Bár az időjárás mintha az
ellenkezőjét bizonyítaná késő tavaszt
idéző langy melegével. Ajándék ez a
pár nap verőfény, hiszen tudjuk, hogy
itt kopogtat már a november ködös
szürkeségével, fagyot igéző napjai-
val. Nemsokára ünnepeljük Krisztust,
a Mindenség Királyát, és ezzel lezá-
rul az egyházi év is. Kezdődik az ád-
vent, és vele új évet kezd az Egyház. 

Az ádvent a várakozás időszaka.
Nem Jézus születését várjuk, hiszen
Ő már megszületett több mint 2000
éve, de szeretnénk újra meg újra átélni
azt a misztériumot, amit ez az ese-
mény jelent nekünk, keresztény em-
bereknek.

Abban az időben nagyon kevés
ember tudta - vagy inkább csak sej-
tette -, hogy immár beteljesedett a jö-
vendölés: „Íme, a Szűz méhében fogan
és fiat szül, kinek neve Emmanuel: Ve-
lünk az Isten!”

A pásztorok - kiknek az angyal nagy
fényességgel meghirdette Jézus szü-
letését - megilletődött félelemmel el-
telve követték az útmutatást, és meg-
találván a jászolban fekvő Kisdedet,
leborulva hódoltak neki, de nem tud-

ták, hogy mit, illetve kit látnak! Nem
tudhatták, hogy részesei és tanúi a vi-
lágtörténelem legnagyobb csodájá-
nak, és Isten legnagyobb kegyelmi
ajándékának.

Azok, akik ismerték a próféták jö-
vendöléseit, várták a beteljesülést. Az
egyszerű emberek pedig csak érezték
- talán a csodás jelekből -, hogy vala-
minek történnie kell, mert „megfagy-
tak a szívek, hideg volt, elborultak a
lelkek, sötét volt: felemelte koronás
fejét a bűn…” (Prohászka)

Mintha nem is a Krisztus előtti kor-
szakot idézné, hanem a mai állapoto-
kat írná le! Mert 2000 év óta sem szű-
nik a homály, de egyre inkább sűrű-
södik a sötétség, zavarodottak a lel-
kek, és szabadon garázdálkodik a Go-
nosz! Táncolva és kacagva keríti be a
szíveket, ígér nekik fényt, pompát,
gazdagságot, mámort és hatalmat.

Ha most hirdetné az angyalok kó-
rusa égi fényességgel, hogy megszü-
letett a Megváltó, jó esetben lézeres
látványfénynek hinnénk. Ami viszont
a betlehemi valóság: ott rakétatáma-
dásnak vélnék, és bizonyára a vá-
laszcsapás sem maradna el. Az an-
gyali seregek dicsőítő énekét pedig

Tűnődések és gondolatok karácsonyvárás idején
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elnyomná a gyilkoló gépek félelmetes
kakofóniája. És ebből az öldöklő hang-
zavarból az Úristen kihallaná a Sátán
tomboló hahotáját. 

Ó, de sötét gondolatok ezek kará-
csonyvárás idején! Hiszen él szívünk-
ben a bizonyosság: a győzelem a meny-
nyei Atyáé és Jézus Krisztusé lesz!
Honnan a bizonyosság? Jézus mondta!

Csakhogy újra elfog a borúlátás: ha
Krisztus majd a második eljövetele ide-
jén ítélni fog itt a földön, talál-e tíz igaz
embert, akiknek a kedvéért megke-
gyelmez a világnak?!

De hát a Kisjézus születésnapját vár-
juk, csak nem ezeket a gondolatokat
tesszük jászolához ajándékul? Tudjuk,
hogy Ő legjobban a tiszta szíveknek, a
megkerült bárányoknak örül!

Az advent, a várakozás éppen arra
való, hogy elcsendesedjünk, magunkba
nézzünk, felkészítsük szívünket-lel-
künket az örömre! Az ünnepre, hogy
ne felejtsük el: több mint 2000 évvel ez-
előtt a földre szállott a második isteni
személy, Isten Fia, hogy megváltást
hozzon és bizonyosságot, hogy bármi-
lyen reménytelennek is látszik most a
világ - és benne az emberiség - a végén
Jézus győz!

Várjuk hát a Kisdedet ma is gyer-
meki örömmel, megőrizve az ünnep
tisztaságát és csendes derűjét! „Har-
matozzatok égi magasok!”

Antónyi Lászlóné

A CSILLAG megment! Emberek!
Az éjsötét Barlang felett
lobog, lobog az égi fény,

mint reményt hozó tünemény.

Általrepül a házakon…
Sok földhöz ragadt fájdalom

arany mosollyá változik,
mikor megtestesül a hit.

Alakot ölt a SZERETET,
az üldözött kap kenyeret.
Nem mulandót, örök igét.

Egy KISGYERMEK üzenetét.

A gondörvény mind elcsitul
a gügyögésre válaszul.
Tanítását nem érti meg,

kinek lelke nem fog tüzet.

A BOLYGÓ majd továbbhalad,
s boldog, aki hozzáragad.

Érzi, hogy van, sejti, hogy él,
karácsonya majd égig ér.

Farkas Eleonóra

Csillagúton
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Advent az elcsendesedés időszaka.
A karácsony közelségében megfáradt
lelkünk is vágyakozik egy kis nyu-
galomra, csendre. Mivel csend-hiá-
nyos korban élünk, nem könnyű be-
zárni lelki füleinket, és rátalálni a
csend csodájában rejlő lehetőségekre.
A média harsogása, a végtelenségig
sorolható zajkeltő eszközök mind-
mind fokozzák a csendtől való eltá-
volodásunkat. 

Kivonni magunkat ezek hatása alól,
szinte már lehetetlen. Pedig Istent a
csendben kell keresnünk, ezen a hang-
zavaron nem juthat át szelíd hangja.

Beidegződött életritmusunk napról
napra azt igazolja, hogy „valami nincs
sehol.” Legtöbb ember, ha a napi fá-
rasztó zűrzavar után végre belép
békés csendes otthonába, első moz-
dulata a rádió, a tv vagy a telefon
gombjának benyomására irányul,
nem a csend és a nyugalom néhány
percnyi élvezetét keresi.

Egy többnapos lelkigyakorlaton
résztvevő asszonytól megkérdezték,
mi ragadta meg leginkább a néhány
nap alatt? - A csönd – felelte... 

Minden fontos dolog csendben tör-
ténik. Gondoljunk az Úr Jézusra,
amikor nyilvános működése előtt 40
napra a csend pusztájába vonult. De
később is, a napi tanítás, a betegek
gyógyítása után mindig elvonult egy
magányos helyre, ott csendben az
Atyával vitatta meg a történteket és
az eljövendőt.

A csendben születnek a legszebb
gondolatok, a legszebb zenék, a leg-
szebb képzőművészeti alkotások. 

A csendben rátalálunk Istenre és az
ő akaratára. Teréz anya szerint:”Az
Úr a csend barátja. A fák, a virágok,
a fű csendben nőnek. Nézzetek a csil-
lagokra, a Holdra, a Napra - milyen
hangtalanul járnak útjukon.”

A csendben a nyitott fül meghallja
és megérti Istennek a természetben
megnyilatkozó szavait is. Szívünk-
höz szólnak a fák, a virágok illata, a
tovaszálló fellegek, a lehulló hópely-
hek. Mind-mind arra buzdítanak,
hogy ismerjük meg alkotójukat. Ha fi-
gyelünk rájuk, tanulhatunk tőlük en-
gedelmességet, bizalmat. 

A teremtés csodálata arra késztet,

„Ami másnak csak az ostor:
Nekem a csend a monostor!”

(Orbán Balázs: Menedék)

Szoktassuk szívünket a csendhez
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A templomunkban is fellépő világ-
hírű koncert-orgonistával készített in-
terjúm során arra a kérdésre, hogy -
mit jelent számára a csend? - azt vá-
laszolta: „Mindent! Istent, a hálát, a
feltöltődést, új célok megfogalmazá-
sát. A csendben találom meg a kap-
csolatot Istennel. A Teremtő hangját
csak a csendben hallom meg.”

A költők világa hűen tükrözi a
csend rejtelmét és beteljesülését. Kah-
lil Gibran - a szavak nagy mestere -
így ír: „Belekapaszkodtam a csendbe.

Mert ha az emberek értik, amit a
csend mond nekik, olyan közel kerül-
hetnek Istenhez, mint a völgyek vi-
rágai.”

A szép lelkű Simon András szerint:
„Lelked igazi otthona a Csend. Rej-
telmek szentélye, melyben készen vár
az üzenet. A bölcsek némán hallgatják,
de a balgák elűzik, s locsogva tovább
matatnak a hírek ócskapiacán.”

József Attila gyönyörű ódáját is ér-
demes felidézni:

„Most csendre vágyom, de magamban is, hol gondolatoknak már zaja nincs,
Kérdéseimet is csöndre intem: halk, szelíd hangot keresek éppen.
A találkozás csendjére vágyom: a Mindenható, hogy rám találjon.

(Árvai Emil: Most csendre vágyom)

Boldog II. János Pál a fiataloktól
kéri, „ne féljetek a szívetek csendjé-
ben meghallgatni az Urat, aki szól
hozzátok.” 

A csendben önmagunkkal is talál-
kozunk. Lehet, hogy éppen ettől fé-
lünk? Inkább a zajkeltő eszközök-

höz nyúlunk, mint a csend meg-
nyugtató Isten közeli állapotához?
Hogyan találunk akkor igazi önma-
gunkra, az Úr által rendelt küldeté-
sünkre? Próbáljunk meg néha csend-
ben maradni - a hétköznapi lármától
elszakadva - és csak befelé érezni.

„Szoktatom szívemet a csendhez.
Nem oly nehéz -

idesereglik, ami tovatűnt,”

„Mikor a lélek tánca körülvesz, elvarázsol,
Mikor megszűnik minden a környező világból,
Akkor találsz magadra, s érted meg a világod,

s rájössz, hogy ez volt minden, amire lelked  vágyott…
(Aranyosi Ervin: Belső csend)

hogy elgondolkodjunk saját életün-
kön. Ha mindez nem állna hozzánk

olyan távol, életünk nem lenne tele
annyi csalódással.
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Élt egyszer egy szerzetes, minden-
től távol, remetei magányban. Egy
alkalommal emberek jöttek hozzá és
megkérdezték, mire való, hogy élete
nagy részét itt tölti el csöndben és
magányban? A remete éppen azzal
foglalatoskodott, hogy vizet mert egy
esővíz összegyűjtésére szolgáló mély
kútból. Fölfigyelt a kérdésre, s munka
közben odaszólt a látogatóknak.

- Nézzetek bele a kútba. Mit lát-
tok? Az emberek sorra betekintettek
a mély kútba.

- Nem látunk semmit - mondták kis-
vártatva. A remete akkor abbahagyta
a vízmeregetést, pár pillanatig csen-
det tartott. A látogatók mozdulni sem
mertek, feszülten figyeltek rá.

- Most nézzetek bele a kútba
egyenként, csöndesen. Mit láttok? -
A látogatók a kút fölé hajoltak, s fel-
kiáltottak.

- Saját arcunkat látjuk!
- Bizony, amíg zavartam a vizet -

mondta a remete - nem láttatok sem-
mit. De a csöndben és nyugalomban
megismertétek önmagatokat.

A csend gyümölcse az ima. Az
őszinte ima tiszta szívet alakít ki. A
szív csendjében Isten szól hozzánk.
Mi pedig sokszor igyekszünk elda-
rálni imáinkat, arra már nem hagyunk
időt, hogy megvárjuk, mit mond ne-
künk az Úr. 

Teréz anya szerint: „Mindig fonto-
sabb, amit az Isten mond nekünk, mint
amit mi neki.” Az Atyát érdekli, amit
a gyermeke kér vagy mond, de csend-
ben meg kell várnunk a választ.

Gyakran elképzeltem a betlehemi
éjszaka csendjét. Az ég megszámlál-
hatatlan csillagos istálló-hotelében Má-
riát és Józsefet, amint megilletődve,
mosolyogva szemlélik Jézuskájukat. 

Mária különösen szerette a csen-
det. Földi életét sokféle csend kí-
sérte. Názáretben, a szülői házban,
vándorútjukon, a kereszt alatt, János
oltalmában. 

Adja Isten, hogy családjaink lég-
köre hasonlítson a názáreti otthon
csendjére, amelyben a felnövekvő
gyermekek képesek meghallani Isten
halk, szelíd hangját.

Szerafi Éva

Urunk, Jézus! Teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád, a Te sza-
vaidra és útmutatásaidra figyelhessünk! Teremts bennünk csendet, hogy lel-
künk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! Teremts bennünk csen-
det, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni! Te-
remts bennünk csendet, amelyből megszülethet az öröm, a beteljesült várako-
zás öröme!
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2013. október 20-án Erdő Péter bíboros,
esztergom-budapesti érsek a Szent István-
bazilikában Ferenc pápa megbízásából
boldoggá avatta Sándor István szalézi
szerzetes vértanút. Nagy jelentőségű ese-
mény volt ez, a magyar tévé, rádió is több-
ször adott hírt róla. Ennek kapcsán is – úgy
gondolom – aktuális téma a kedves olva-
sók számára a boldoggá, illetve a szentté
avatási eljárás. Ezt szeretném megvilágí-
tani ebben az írásban.

Kit lehet boldoggá, illetve szentté avatni?
Ha egy személy példás keresztény éle-

tet élt, és tisztelői közül valaki leírja éle-
tét, erényeit, majd ezt felterjeszti a
Szentté Avatási Ügyek Kongregációjá-
hoz, kérheti az illető boldoggá, illetve
szentté avatását. A felterjesztőt az eljá-
rásban posztulátornak (kérőnek, igény-
lőnek) nevezik. Ebben a felterjesztésben
rá kell mutatni arra, hogy az illető szent-
ség hírében halt meg, és a keresztény
erényeket hősies fokban gyakorolta.

A szentté avatás azt jelenti, hogy a
Szentatya a számára biztosított isteni se-
gítség alapján kijelenti, hogy az illető
üdvözült, biztos, hogy a mennyországba
jutott, és egyben engedélyezi szentként
való tiszteletét. 

A boldoggá avatás ennek valójában a
bevezetője, az ő tiszteletét csak egy bi-
zonyos körre korlátozva engedélyezi a
Szentszék.

A szentté avatási eljárás egy bírósági
eljárásra hasonlít, melyet szentté avatási
pernek is szoktak nevezni. A posztulátor

kérelmére a Szentszék elrendeli a vizs-
gálatot. Mindent összegyűjtenek a fel-
terjesztett személy életéről, jót s rosszat
egyaránt. 

A posztulátor a jót gyűjti össze. Van
azonban a perben egy olyan személy
(ügyvéd), aki minden rosszat összegyűjt,
amit az illetőről mondtak. Ez azért van,
mert néha nagy hibákkal terhelt emberért
is rajonganak hívei.

Az illető tehát felterjeszti mindazt a
rosszat is, amit mondtak róla. A felter-
jesztett jó tulajdonságokat megvizsgálja
azok szemével is, akik mindent rosszul
fognak fel és rosszra magyaráznak. 

Nagyon hasznos és szükséges az ő te-
vékenysége, hogy később ne lehessen
azt mondani, hogy arra méltatlan embert
avattak szentté. 

A pernek ezt a szereplőjét néha az ördög
ügyvédjének szokták nevezni, aki rend-
szerint egy nagy teológus, és az élet ala-
pos ismerője. A Sátánról mondja a Szent-
írás, hogy folyton vádolja az igazakat Isten
színe előtt. Innen a neve. (Megjegyzem,
napjainkban bőven van része az Egyház-
nak a vádaskodásban, rágalmakban, nem-
csak a szentté avatási perekben.)

A felterjesztés alapján alapos vizsgálat
következik. Ha a felterjesztett rosszról
azt állapítják meg, hogy gonosz rága-
lom, nem veszik figyelembe. Ha a jó
alapján a Szentszék úgy látja, hogy van
remény a szentté avatásra, megvizsgálják,
hogy az illető személy gyakorolta-e az er-
kölcsi erényeket. 

A szentté avatás
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Ezek: az igazságosság, az okosság, a
mértékletesség és a lelki erősség. Ezek
nem keresztény erények, de a tisztessé-
ges emberség alapjai. Aki nem volt em-
beri szempontból erényes, az nem lehet
példakép. A természetfeletti a természe-
tesre épül.

Ha a Szentszék ezek alapján is megin-
díthatónak tartja a szentté avatási eljárást,
az illetőnek megadja a tiszteletre méltó
címet. Ez azonban még nem lehet a nyil-
vános tisztelet alapja. 

Ezután következik, hogy megvizsgál-
ják, hogy az illető hősies fokban gyako-
rolta-e a keresztény erényeket. Először az
isteni erényeket. Ezek a hit, a remény és
a szeretet. Majd tovább a keresztény eré-
nyeket.

Az Egyház isteni útmutatást kér; a bol-
doggá avatási eljáráshoz két csodát igé-
nyel. Be kell bizonyítani azt, hogy az il-
lető közbenjárására két csoda történt. Két
olyan természetfeletti esemény, ami em-
beri erővel végbe nem vihető, és nem
magyarázható. Az Egyház jelet kér Is-
tentől, hogy kívánja-e az illető szentté
avatását?

Ha vértanúról van szó, a Szentszék nem
igényli a csodát, csak azt kell bizonyítani,
hogy az illető vértanúhalált halt. Ilyen volt
például Sándor István boldoggá avatási
eljárása is. Hirdette a hitet, fiatalokat ta-
nított a kereszténységre, köztük ÁVÓ-s
tiszteket is. Intették, hogy ne tegye, ő
mégis tette, ezért kellett meghalnia.

A boldoggá avatást egészen a közel-
múlt időkig a Szentatya végezte, de újab-
ban megbíz vele egy főpásztort, mint ná-
lunk Sándor István boldoggá avatásával
Erdő Péter bíboros urat.

A szentté avatási per egy újabb eljárás.
Általában az a szabály, hogy ötven évet
kell várni a felterjesztett személy halá-
lától a szentté avatási per megindításáig,
de ezt a szabályt emberi tekintély hozta,
így ember meg is változtathatja azt, mint
ahogyan II. János Pál pápával kapcso-
latban már megtörtént a boldoggá avatás,
és egészen közeli időre van kitűzve a
szentté avatása is. Annyira egyértelmű a
tömegek ez irányú kívánsága.

A szentté avatáshoz a Szentszék újabb
két csoda bizonyságát kéri. Ha ez az el-
járás is lezárul, a Szentatya hirdeti ki,
hogy az illető szent. Ezzel engedélyt ad
tiszteletére, és példának állítja őt a Krisz-
tus-követők számára.

Nem volt mindig ilyen aprólékosan
szabályozva a szentté avatás. Az őske-
resztény korban a vértanúkat szentként
tisztelték, hiszen halálukkal tettek bi-
zonyságot hitükről.

Később nemcsak vértanúkat tartottak
szentnek. Az első szent, aki nem vértanú
volt, Szent Márton, a tours-i püspök, aki-
ről azt írja az életrajza, hogy noha nem
halt vértanúhalált, mégis vértanú volt.

A jelenleg érvényben lévő nagyon pre-
cíz eljárás a barokk kortól él. Szent Ist-
vánt és Szent Imrét a Szentszék hozzá-
járulásával Szent László királyunk avatta
szentté a közvélemény alapján. Szent Er-
zsébetet is halála után két évvel avatták
szentté, s apja még megérte, hogy lányát
a szentek között tisztelhette.

Tiszteljük a szenteket, a keresztény-
ség hőseit, kövessük példájukat és kérjük
közbenjárásukat Istennél!

Czakó István
ny. kanonok
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Október 19-én Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren a boldogok sorába
iktatták Sándor István vértanú szalézi testvért. A szentmisét Erdő Péter bíboros mu-
tatta be, a boldoggá avatási dekrétumot Angelo Amato bíboros, a Szentatya követe
olvasta fel. Sándor István vértanúságának példája felidézi: a vértanúk üldözőikért
is imádkoznak. Boldoggá avatásakor őszintén és tiszteltettel tekintünk a múltba, mely
a kiengesztelődés és a lelki megújulás lehetőségét nyújtja – fogalmazott szentbe-
szédében Erdő Péter bíboros.

Boldog Sándor István 
a mártír sorsú szalézi szerzetes

„Erős elhatározásom, hogy életemet a szent szabályok és fogadalmak szerint töltsem el,
a saját és mások lelke megmentésére,

és hogy minél több ifjú lélekbe kitűzhessem Don Bosco fehér, Máriás lobogóját.”

Sándor István vértanú boldoggá avatása
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Sándor István 1914. október 26-án Szolno-
kon született. Édesapja MÁV segédmunkás
volt. A szegényes körülmények ellenére, szü-
leik gondos nevelésben részesítették Istvánt, és
később született két öccsét. Itt kapta meg a hit
alapjait. 1931-ben vasesztergályosként he-
lyezkedett el. 1936-ba belépett a szalézi szer-
zetesrendbe. 1940-ben tette le első fogadal-
mát, majd 1946-ban örökfogadalmat tett mint
szerzetes testvér. 1940-l949-ig nyomdászként
dolgozott a rákospalotai szalézi nyomdában.
Közben 1941-45 között kisebb megszakítá-
sokkal híradós katonaként szolgált a hadse-

regben. 1946-tól munkásfiatalokat
vezetett a rákospalotai Katolikus
Ifjúmunkások Országos Egyesüle-
tében.

Lakhelye és működésének fő
színhelye a rend újpesti Clarisseum
nevű háza, a legszegényebb csalá-
dok iskolás gyermekeit befogadó
fiúnevelő intézet volt. Ajtaja min-
den fiának késő éjszakai órákig
nyitva állt. Csoportjával levél útján
élénk kapcsolatot tartott a katonai
idő alatt is.

1950-ben a többi renddel együtt
a szalézi rend működését is betil-
tották.  1951. február végén a ha-
tóság tudomására jutott Sándor Ist-
ván illegális tevékenységének egy
része. Hogy letartóztatását elke-
rülje, Kiss István néven a Persil
Művek dolgozója lett, s bejelentés
nélkül lakott rendtársa, Dániel
Tibor szerzetes lakásában. Kap-
csolatait is részben rajta keresztül
tartotta fenn. Ez időben kirándulá-
sokat, magánházakban összejöve-
teleket szervezett és hittant tanított.

1952 júliusában társaival együtt
letartóztatták, és koholt vádak alap-
ján elítélték. Az eljárás a „pártőr-
ség-per” néven híresült el. Sándor
Istvánt kötél általi halálra ítélték,
és az ítéletet 1953. június 8-án 21
óra 10 perckor végrehajtották. Nem
volt egyéb bűne, mint hogy hű ma-
radt szalézi hivatásá hoz, és utolsó
leheletéig az ifjúságot szolgálta.

Életéről röviden
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Ismerjük meg közelebbről Sándor Istvánt, a 99 évvel ezelőtt született
szerzetest, vértanút, testvért, nevelőt, barátot, példaképet.

1942-ben ismertem meg közelebbről
Sándor Istvánt. Én tizennyolc éves voltam,
ő pedig huszonnyolc. Akkoriban a Cla-
risszeumba jártam, és minden héten ta-
lálkoztunk. Pista a nyomdában dolgozott
egész héten, és munka után - délutánon-
ként és esténként - foglalkozott a fiata-
lokkal. Nagyon sokszor nem volt otthon,
mert abba a korosztályba tartozott, aki-

ket akkor vittek el katonának, és
nem kapott felmentést a katonai
szolgálat alól, sőt, meg kellett
járnia a Don-kanyart is. Mesélt
erről néha, de nagyon keveset és
visszafogottan.

Átlagosnak mondható, kedves,
szelíd, megnyerő arcú, közepes
termetű, sovány fiatalember volt.
Szűkszavú volt és sohasem tola-
kodó. Nem volt az a hangadó
típus, aki harsányan vezeti a gye-
rekeket, mint egy bandavezér.
Az ő igazi ereje és nagysága
abban rejlett, hogy nagyon bi-
zalmasan tudott elbeszélgetni a
fiatalokkal, és mindenkivel meg-
találta a megfelelő hangot. Azok
megérezték, hogy ő egy hozzá-
juk hasonló sorsú, szegény gye-
rek, akinek vannak tapasztalatai,
akivel érdemes beszélgetni. Min-
den este a zsolozsma és a va-
csora után a szabadidejében ki-
ment az udvarra megnézni a fi-
úkat, és beállt közéjük beszél-
getni.  Egy olyan szerzetes volt,
akin látni lehetett a belső szer-

Hollai Ferenc emléktöredéke,
aki a Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesületének utolsó főtitkára volt
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zetesi fegyelmet.
Volt 40-50 gyerek, akiket Sándor

István minden héten összegyűjtött
gyűlésekre, melynek célja, a gyere-
keknek a hitbeli, az erkölcsbeli, a tisz-
tességre való nevelése. Ezek a kis-
kamaszok nagyon szerették őt. 1949-
ben a párt kiadta, hogy meg kell szer-
vezni az Államvédelmi Hatóságot.
A szaléziaktól a Clariból egy csomó
gyerek odakerült. Ezek a gyerekek
ÁVÓ-s egyenruhában bejártak a sza-
lézi intézetbe. A legnagyobb dolog
az az állandó, folyamatos foglalkozás
és az a szeretet volt, amivel a fiúkhoz
ragaszkodott.

Amikor államosították a szalézi
nyomdát, akkor ő hazavitt valami kis
kézi sajtót onnan, és imádságos ké-
peket, imakártyákat gyártott, és eze-
ket terjesztette a gyerekek között.

Többek között ez is az egyik „nagy
bűne” volt.

El sem akartam hinni, amikor Pista
halálhíréről értesültem. Egy évig vol-
tam én is internálva, voltam néhány
hétig abban a pincében is, ahol ő hó-
napokat töltött el. Napvilágot látott
néhány írás azokról az időkről, amit
Sándor István börtönben töltött, de
aki őt ismerte, tudja, hogy ezek csu-
pán romantikus, kiszínezett mesék. 

A valódi Sándor István nem volt
gyáva, de félénk, visszafogott ember
volt, aki szinte még azért is bocsána-
tot kért, hogy lélegzetet vesz. Nem
tudom elképzelni róla, hogy kereste
a mártíromságot. Biztos vagyok
benne, hogy a boldoggá avatása nem
sokáig várat magára. Aki az életét és
a vérét adta a hitéért, attól nem kér-
nek semmi más bizonyítékot.

Tisztelt Tartományfőnök Úr! 
Szeretett Jó Atyám!

Gyermeki szívem egész melegével
iparkodom hálámat kifejezni szere-
tett Atyámnak azért a levélért és atyai
intelmeiért. Köszönöm atyai gondos-
kodását. Tőlem telhetőleg iparkodok
hálás lenni Tartományfőnök úrnak,
hogy lépést tett irányomba, hogy

megrövidüljön a katonaságom.
Szeretett jó Atyám! Tudom, hogy

atyai szíve aggódik irányomba, amit
nem érdemlek meg. Hogy őszinte le-
gyek Tartományfőnök úrral, bizony
sok hiányom van a lelki dolgokban.
Isten kegyelméből három éve, hogy
az Úr Jézussal egy fedél alatt lakhat-
tam, és mindennap egyesülhettem
vele a szentáldozásban, és hogy még

Sándor István híradós katona levele a szalézi rend tartományfőnökéhez
1939. február 26.



__________________________________________________________________ 35

őszintébb legyek, a noviciátusi virá-
goskert hiányzik.

Most pedig csak a takaró alatt
tudom elvégezni a rózsafűzért, és úgy
futtából egy-egy lelkiáldozást vé-
gezni. Szentmisét csak vasárnap hall-
gatok. 

Most kezdem értékelni a szentmise
értékét, a szentáldozás hatalmas ere-
jét. Úgy imádkozom, ahogy soha. Ha
valami nehézség vagy szomorúság
akar rajtam erőt venni, futok a Szűz
oltalma alatt az Úr Jézus szent sebe-
ibe, és erőt merítek az Úr Jézus szen-
vedéseiből az én kis keresztem elvi-
selésére.

A lelki számkivetésemet az Úr
Jézus számkivetésével hasonlítom
össze. Az Úr Jézus is sokat szenvedett
a golgotán, a keresztfán az én lelke-
mért, hogy megváltson. Ilyenkor el-
mosódik az én fájdalmam, és új erőre
kapok.

Iparkodom minél többet lelki dol-
gokkal foglalkozni, de itt sok nehéz-
ségbe ütközik. Gyakorlatozás van,
utána morze-tanulás, és így teljesen le
van kötve az ember. 

Azután itt az emberek úgy isszák a
bűnt, mint a szomjas ember az üdítő
vizet. Itt állandóan bántják a jó Is-
tent. Kérem az Úr Jézust, a Szűz
Anyát, Őrangyalomat, hogy óvjanak
minden rossztól, hogy ne fogjon raj-
tam semmi rossz.

Még eddig nem kaptam kimenőt, de

mihelyt kapok, első utam a Tarto-
mányfőnök úrhoz lesz. Máskor is, ha
lesz kimenő, a Clarisszeumban aka-
rok tartózkodni, mert ott vannak is-
merős testvérek.

Még egyszer köszönetemet feje-
zem ki Tartományfőnök úrnak mind-
azokért a jókért, amelyben Tarto-
mányfőnök úr részesített. Anyagiak-
ban nem szenvedek semmi hiányt,
mindenem van, a lelkieket meg pó-
tolja az Úr Jézus. 

Iparkodom itt is jónak lenni, és tar-
tózkodom minden rossztól, nehogy
én is elkövessek valami rosszat.
Imádkozom, hogy minél előbb meg-
szabaduljak ettől az élettől. Azért itt
is iparkodom Don Boscónak hű fia
lenni, és a beöltözéskor tett ígérete-
met meg akarom tartani.

Szeretett Tartományfőnök úr, buzgó
imáiba ajánlom magam, és atyai in-
telmeit mindenkor készséggel várva,
fölszentelt kezét csókolja legkisebb,
legméltatlanabb fia.

Sándor István
híradós katona
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„Egy őszi délután csapatgyűlésre mentem a Clariba. Az intézet előtt, a vasút
feletti hídon egy 55-ös villamos indult át Rákospalota felé. Egy fiatal férfi
utána rohant, és megpróbált felugrani a szerelvényre. Az ugrást elvétette, és
a kocsi alá került. A villamos azonnal megállt, de a szerencsétlent a kerék
súlyosan megsebesítette. 

Pillanatok alatt nagy tömeg gyűlt össze, és mindenki dermedten nézte a
történteket. Ekkor váratlanul Sándor István rohant elő az intézetből. Egy hor-
dágyat hozott magával. Aztán lehasalt a földre, és bemászott a kocsi alá. Nagy
óvatosan kivonszolta az erősen vérző férfit, és ráfektette a hordágyra. Per-
ceken belül megérkeztek a mentők, és kórházba vitték az elgázolt férfit. 
A tömeg lelkesen megéljenezte az életmentőt.”

„Mi - magyar szalézi fiatalok - rendkívüli büszkeséggel nézünk rád és
bízunk benned, mert olyan példát adtál nekünk, ami mögé teljes szívvel
és lelkesedéssel beállhatunk. Te olyan korban éltél, amikor tiltott volt olyan
tevékenységeket végezni, amiket mi már szabadon gyakorolhatunk ora-
tóriumainkban. És te mégis teljes erőddel, mindent kockára téve mentél
előre!

Mi, akiknek minden meg van engedve, sokszor mégsem tudunk akkora
lendülettel haladni előre, sőt gyakran elhagyjuk magunkat.

Kérlek, segíts, hogy helyt tudjunk állni a szegény és elhagyatott gye-
rekek között, akik már-már kiszáradó szívvel várnak minden egyes jó sza-
vunkra, amely életet ad, és amely a Teremtőtől származik és Hozzá vezet
vissza! Köszönöm, hogy büszke lehettem rád!”

Őri Ferenc egykori rákospalotai cserkész története
igazolja Sándor István önzetlen segítőkészségét

Egy mai fiatal - Csány Marci - nagy érdeklődéssel kutatta a szalézi múltat
Végigjárta a Sándor Istvánhoz fűződő emlékek útját, és érzéseit így összegezte
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Mindhalálig hű maradt
Sándor Istvánt hite melletti kitartása, Krisztus iránti személyes hűsége tette vérta-
núvá és példaképpé. Egy nehéz korban, amikor sokan a kompromisszumot keres-
ték, ő nem félt kitartani a rábízott fiatalok mellett, mert tudta, hogy így marad hű-
séges hivatásához. Ez minden vértanúság forrása. Rabtársai tanúsítják, hogy a ha-
lálos ítélet tudomásulvétele után is a békét sugározta, s ő tartotta a hitet a többiek-
ben. Mindvégig a krisztusi hit tanúja maradt.

Október 20-án - vasárnap délben - az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa
a követke ző szavakkal emlékezett meg az új magyar boldogról. 

„Gondolok Sándor Istvánra, akit tegnap Budapesten boldoggá avattak. Szalézi
világi testvér volt, példát mutatott a fiatalok szolgálatában, az oratóriumban és a
szakképzésben. Amikor a kommunista rezsim bezárt minden katolikus művet, bát-
ran szembenézett az üldöztetésekkel, és 39 éves korában megölték.

Csatlakozzunk a Szalézi Család és a magyar helyi egyház hálaadásához.”

A megemlékezést összeállította: Szerafi Éva

(Forrás: Szalézi Érteítők, Don Bosco kiadványok, Vértanúink-hitvallóink kiadvány, www.szaleziak.hu)

Ferenc pápa hálát adott Sándor István szalézi vértanú boldoggá avatásáért
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Több mint egy évvel ezelőtt XVI. Bene-
dek pápa, a „Porta fidei”, a „Hit kapuja”
enciklikájával meghirdette a katolikus Egy-
ház hívő közössége számára a Hit évét.
Idén - Krisztus Király ünnepén - pedig
véget ér ez a kegyelmi esztendő. Fontos
tudatosítanunk, hogy ez azonban nem va-
laminek a befejezése, hanem éppen egy
megújult keresztény élet kezdete kell, hogy
legyen. „Az Egyház ugyanis soha nem be-
fejezett tényként tekint a hitre, hanem tudja,
hogy Isten ezen ajándékát mindig táplálni
és erősíteni kell, hogy továbbvezéreljen a
maga útján.” - tanít bennünket Ferenc pápa.

„A hit kapuja (ApCsel 14, 27) - írja encikli-
kájának kezdetén XVI. Benedek pápa,
amely bevezet minket az Istennel való élet-
közösségbe és lehetővé teszi a belépést az
Egyházba - mindig nyitva áll előttünk.”

Ez a nyitott kapu tárja fel a hitet kereső
embernek azt a világosságot, amely felra-
gyogtatja bennünk az Isten-ismeret fényét. 

A kapun belépve a hit fénye tölti be az
életet. A hit világossága: így nevezi az
Egyház hagyománya azt a nagy ajándé-
kot, amelyet Jézus hozott el, aki János
evangéliumában így mutatkozott be:

„Én világosságul jöttem e világba, hogy
aki hisz bennem, ne maradjon sötétség-
ben” (Jn 12,46). – írja Ferenc pápa a „Lumen
fidei” kezdetű enciklikájában.

Ebben a tanításában különösen is fel-
hívja a figyelmet a hit fontosságára, annak
elmélyítésére, a hit ismeretének elsajátí-
tására, és annak folyamatos növekedésére.

„És mégis - olvassuk szavait -, amikor
a hit e világosságáról szólunk, hallhatjuk
sok kortársunk ellenvetéseit. A modern kor-

ban azt gondolják, hogy ez a világosság
megfelelő lehetett az ókori társadalmak-
nak, de az újabb koroknak, a felnőtté vált,
eszére büszke embernek, aki arra vágyik,
hogy új módon fedezze fel a jövőt, nem je-
lent semmit. Ebben az értelemben a hit
csalóka fénynek tűnik.”

De vajon fény nélkül, vagy csalóka fé-
nyekkel mire jut az ember? A sötétben bo-
torkálás nem vezet a helyes felismerésre.
Az ember mindig ugyanaz ma is, mint
régen. A lelki növekedés, a hit igazságai-
nak felismerése minden emberben ugyan-
azt az utat kell, hogy végigjárja. Merni,
bátran keresni, vágyódni az igazság után,
és nem félni, hanem elindulni az istenke-
resés útján. Izgalmas kaland, aminek a
vége a boldog megvilágosodás.

Szent Pál apostol írja a Szeretethimnu-
szában, hogy „ma még csak tükörben, ho-
mályosan látunk, akkor majd színről -
színre. Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert
vagyok.” (1Kor 13,12) Mernünk kell vállalni a
megismerés kalandját. Mindazok, akik vál-
lalták és vállalják ma is a hit kalandját,
megtapasztalhatják az Istent.

Megható volt látni annak a felnőttnek az
örömkönnyeit, akit néhány hete részesítet-
tem a beavató szentségekben. A Hit évével
párhuzamosan készültünk erre az örömteli
pillanatra. Az elmúlt év Karácsonya előtt
keresett meg, s lelkesen tárta fel szívének
vágyát, hogy szeretne keresztény lenni.
Hétről hétre találkozva mélyültünk el a hit
örömében. Mert ez az út közös utunk volt.
Nemcsak a katekumennek, hanem nekem
is a hit útja volt a közös felkészülés.

Belépve a „Hit kapuján”
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A napokban találkoztam vele az egyik
szentmise után, s feltettem a kérdést: Mi-
lyen kereszténynek lenni? Ragyogott az
arca és azt válaszolta: Nagyon jó!

Életünkben keressük a boldogság forrá-
sát! Tudnunk kell, hogy ezt csak Isten tudja
maradandóan megadni nekünk. Ezért tar-
tottam a Hit éve meghívását nagyon fon-
tosnak a magam életében is, mert szüksé-
günk van megerősítésre nekünk, lelki-
pásztoroknak is.

A nemrég elhunyt Carló Maria Martini
bíboros egyik utolsó nyilatkozatában hang-
súlyozottan beszélt a jelen kor elvallásta-
lanodásáról, a vallási analfabétizmus el-
terjedéséről, az igénytelenségről, amely a
hitet nem kereső emberek lelkében él. Tisz-
tán látta a hitélet hanyatlását, az új évez-
red szörnyűségeit a hitetlen nemzedék fel-
növekedésével.

XVI. Benedek pápa évek során Szent
Péter székében kormányozva Isten földi
népét megismerte. Ismerte a XXI. század
zűrzavaros világát, ahol megtapasztalta,
hogy az emberek között a keresztények is
„úgy gondolkodnak a hitről, mint a társa-
dalom életének mintegy magától értetődő
előfeltételéről. A valóságban azonban ez az
előfeltétel nem létezik, sőt sokszor nyíltan
tagadják is. Ha a múltban lehetséges is
volt a hit alapján széles körökben egysé-
gesen elfogadott kultúra, a hit sokakat
érintő, alapvető krízise miatt manapság a
társadalom széles rétegeiben már nem így
van. Mindennek fényében határoztam el,
hogy meghirdetem a Hit évét.” (vö. Porta fidei

2; 4;) - írja enciklikájában XVI. Benedek
pápa.

A Szentatya ezen néhány bevezető gon-
dolatában is látszik hitének elkötelezett
szándéka, és a lelkek megújításának vágya
a világ hívő keresztényei között.

A Hit évének előkészítéséhez állította

össze a „Porta fidei” kezdetű apostoli le-
velét a főpásztorok, a lelkipásztorok és a
világi krisztushívők számára. Levelében
fölvázolta szándékát, néhány gyakorlati
útmutatást, valamint megkérte a Hittani
Kongregációt, hogy ők is állítsanak össze
útmutatást, néhány tevékeny gondolatot a
Hit évének programjaihoz.

Amikor mi, a Miskolci Esperesi Kerület
papsága már korábban beszéltünk erről,
döntés született, hogy a Hit évét szeret-
nénk komolyabban átélni, és a helyi egy-
házközségi rendezvények mellett jó lenne
rendszeresen egy egész évet átölelő terve-
zetet előkészíteni.

Most egy év távlatából visszatekintve jó
volt megtapasztalni hitünk sokszínűségét,
jó volt megélni a hit örömét közös ren-
dezvényeinken, s jó volt megajándékozni
egymást a hit örömével. Szívesen fogad-
tunk minden ötletet és javaslatot, ami épí-
teni tudta e közös szándékot.

Először is szeretnék köszönetet mon-
dani Czakó István c. apát, kanonok úrnak,
Koós Ede iskolabiztos atyának, Kadar Pál
minorita szerzetes diakónus testvérnek,
akik ennek az anyagnak az összeállításá-
ban önzetlenül és nagyon aktívan segítsé-
gemre voltak, valamint Palánki Ferenc
püspök atyának, aki évközben is a szerve-
zésben, a biztatásban és a megszervezett
programok lebonyolításban volt segítsé-
günkre. Ugyancsak köszönet azoknak a
plébános atyáknak, akik szívesen kapcso-
lódtak be híveikkel együtt a közös ren-
dezvények megvalósításába.

A bevezető mottó alapján: „Krisztus ta-
nítványának nemcsak őriznie kell a hitet és
belőle kell élnie, hanem meg is kell valla-
nia, bizonyossággal kell róla tanúságot
tennie és terjesztenie kell.” (KEK 1816.) 

Szarvas Péter esperes-plébános 
Szent Anna Plébánia - Miskolc
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A kazincbarcikai Avilai Nagy Szent
Teréz-templom 2013. október 13-án ün-
nepelte szentelésének 100. évfordulóját.
E jeles nap méltó megünneplésére már
hónapokkal előbb megkezdtük a készü-
lődést nagy tervekkel és vágyakkal. Las-
san összeállt a kép, kialakult a két nap -
szombat és vasárnap - programja, és meg-
kezdődött a szervezés nem kis munkája.

Legkorábban egyházközségünk Ha-
rangszó című újságának ünnepi kiadvá-
nyához indult el a 100 év történetét felö-
lelő dokumentumok, fényképek, cikkek,
visszaemlékezések, tárgyi emlékek fel-
kutatása, amit Czakóné Bulla Magdolna
gyűjtött össze és rendezett kötetbe. 

A következő elgondolás az volt, hogy
október 12-én a plébániánkon eddig szol-
gálatot teljesítő atyákat összegyűjtsük az

oltár köré, egy közös szentmise bemuta-
tásához. Sajnos, nem mindenki tudott el-
jönni, de lélekben a távolmara dottak is ve-
lünk ünnepeltek.

Augusztus végén megkezdődött az épít-
kezés a templomkertben. A Rózsafüzér
Társulat adományaiból épült a Lourdes-i
barlang, amely Isten kegyelméből és Feny-
vesi Dezső vállalkozó felajánlásának kö-
szönhetően két nappal az ünnep előtt el-
készült, és méltó dísze lett a kertnek.

Plébánosunk, Vitális Gábor atya java-
solta, hogy a szombati napot az egyház-
község tagjai, lelki közösségei együtt tölt-
sék családi nap keretében, változatos
programokat kínálva felnőtteknek és gyer-
mekeknek egyaránt. 

Így szombat reggel 9 órakor a gyüle-
kező híveket már a gyönyörűen kitakarí-

Centenáriumi események

Volt lelkipásztoraink az oltár körül
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tott és kívül-belül ünnepi virág-
díszbe öltözött kistemplom várta.

A főzőversenyben résztvevő kö-
zösségek tagjai lelkesen kezdtek
hozzá a különféle finomságok el-
készítéséhez, és rövid idő múlva
kellemes illatok töltötték be a plé-
bániakertet. 

10 órakor kezdődött a szent-
mise, amelyet Cseh István esperes
atya mutatott be a jelenlegi és a ré-
gebben itt szolgált atyák konce-
lebrálásával. A szentmise után
Gábor atya megszentelte a Lour-
desi-barlangot. Hisszük, hogy
sokan imádkoznak majd ezen a
helyen, és segítségünkre lesz, hogy
a Szűzanyával még elmélyültebbé
váljon a kapcsolatunk. 

Lelkünk táplálása után jöhetett
testünk táplálása is. Időközben el-
készültek a finomabbnál finomabb
ételek. Először a szigorú, de igaz-
ságos zsűri kóstolta végig a bog-
rácsok tartalmát, majd mindany-
nyian megebédeltünk. Előkerül-
tek a házi sütemények is, így egy-
mást kínálgatva és beszélgetve telt
az ebédidő, amihez a Jóisten cso-
dálatosan napfényes, meleg őszi
időt ajándékozott nekünk. 

Délután tartalmas programok
vártak mindenkit. A gyermekeket
bohócműsor szórakoztatta mesé-
vel, lufihajtogatással. A felnőttek
Pacsai János parókus atya, vala-
mint Levente Péter művész úr ér-
tékes előadásain vehettek részt.

Este a templomban Kerek Gábor
és társai komolyzenei előadásá-

ban gyönyörködhettünk, majd a szombati nap be-
fejezéseként a szomszédos iskola aulájában a
PáterRock zenekar adott jó hangulatú, Istent di-
csőítő koncertet, ami táncházzal folytatódott és
tartott, amíg el nem fáradtak a lábak! 

Vasárnap délelőtt Dr. Ternyák Csaba érsek úr
mutatta be az ünnepi szentmisét. Érsek atya ho-
míliájában rámutatott templomunk védőszent-
jének értékeire, kiemelve Avilai Nagy Szent
Teréz templomunkban is kifüggesztett gondo-
latát, miszerint „Isten egyedül elég!”. A szent-
mise körmenettel és szentségi áldással zárult.

Hálatelt szívvel emlékezünk elődeinkre, akik
megépítették és megőrizték számunkra ezt a
templomot. Kérjük az Úristen kegyelmét, hogy
sok száz év múlva is álljon még e templom, és
teljen meg hívő emberekkel, akik buzgó hittel
szolgálják Istent, és szeretik embertársaikat.

Horváth Terézia - Babik Katalin

A százéves templom ünnepel

Zeng az orgonaszó, ünnepel a lélek.
Százéves e templom. Oly sok vihart élt meg!
Könnyem folyik, tágul a szív, boldog vagyok!

Velünk ünnepelnek most fényes angyalok!

S kik éltek egykor, lelkük most itt bolyong,
S tán szívünk is fájón ezért szorong.
Érezzük múlt idők esdeklő fohászát,

Boldogító IGENEK szerelemittas hangját.
Keresztvíz alá tartott csecsemő sírását,
Az elválás megrendítő, könnyes gyászát.

Zeng az orgonaszó, ünnepel a lélek!
Gyötrődő szívekben kelnek új remények.

Érezzük, átölel a szeretet fénye!
Együtt énekel mind, kinek Krisztus a reménye!

Jacsó Éva
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• Mikor és hogyan vetődött fel a Lo-
urdes-i barlang megépítésének ötlete? 

- A 100 éves évforduló alkalmából
a Rózsafüzér Társulat valami mara-
dandót kívánt ajándékozni szeretett
templomunknak. A társulati tagok régi
álma volt egy Lourdes-i barlang meg-
építése a Szűzanya tiszteletére. Most -
mindannyiunk örömére - a templom-
kertben felállított barlang előtt mond-
hatjuk el imáinkat Máriának.

• Egy ilyen építmény és a szobrok
megvalósítása nem kevés anyagi ál-
dozatot kíván. Hogyan gyűlt össze a
„rávaló”?

- Mint eddig mindig, a hozzájárulá-
sok összegyűjtéséből, a társulati tagok
önkéntes befizetéséből és az erre a célra
szánt adományok összegéből valósult
meg a Lourdes-i barlang. Több nem
társulati tag is adakozott a Szűzanya
iránti szeretetből és tiszteletből. Sok

elmondott imában kértük Mária segít-
ségét, melyet ezúton is köszönünk neki,
és valamennyi támogatónknak a fel-
ajánlott forintokat.

• Egy ilyen építmény – bár nem
nagyméretű – különleges lelki odaa-
dást kíván a kivitelezőtől. Hogyan si-
került ráakadni a megfelelő mesterre?

- A jó Isten utamba vezérelte Feny-
vesi Dezső vállalkozót, akit megbíztam
a barlang elkészítésével. Ő ezt szívesen
elvállalta, hiszen a Szűzanyát nagyon
tiszteli és szereti. Plébános úr és a tes-
tület is jóváhagyta a választásomat.

• A barlang elkészítése nem egy sima
megrendelés volt – korlátozott anya-
giakkal. Sok mindent önerőből – házon
belül – kellett megoldani. Milyen ne-
hézségekkel kellett számolni?

- A Meszesről ideszállított kövek túl
nagyok voltak, s ezeket megfelelő mé-
retre kellett törni.

Az Avilai Nagy Szent Teréz-templom 100 éves évfordulójára
egy Lourdes-i barlang állításával tisztelgett a Rózsafüzér
Társulat. Az ötlet születéséről és a megvalósítás körülmé-
nyeiről kérdezem Krokavecz Bélánét, Marikát, a társulat ve-
zetőjét.

Lourdes-i barlang a Szűzanya tiszteletéreLourdes-i barlang a Szűzanya tiszteletére
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• A köveket a kertbe be kellett hor-
dani, ami embert próbáló feladat volt.

• Kavics, homok, cement beszerzé-
séről kellett gondoskodni.

• Számolni kellett a kellemetlen
időjárással.

• A barlang alapját ki kellett ásni.
A nehézségek megoldására Jézus

Krisztus és a Szűzanya mindig küldött
segítő kezeket, amiért hálás köszönet!

• A barlang időben elkészült, és a
templom búcsúünnepét megelőző
napon (október 12-én) plébánosunk
ünnepélyes keretek között felszentelte
azt, s magára vállalta a barlangba ke-
rülő Szűzanya-szobor elkészíttetését. 

- A szobor 2013. december 8-án,
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kerül
felszentelésre. Alkotója Mazúr József
fafaragó művész. 

Valójában ezen a napon mondhat-
juk, hogy elkészült a Lourdes-i bar-
lang, sokunk nagy álma.

A Szűzanya áldását kérem a barlang
megvalósulásáért valamennyi imád-
ságos lélekre, reszkető szívekre, a dol-
gos kezekre és minden jó szándékú, se-
gítő emberre!

• Marika, nagyon örülünk, hogy
ismét gazdagodtunk. Köszönjük, hogy
felvállaltad a szervezés és a koordi-
nálás sokszor feszültséggel járó fel-
adatát. Köszönjük a lelkesedésedet, a
fáradozásodat, és kérjük a Szűzanya

közbenjárását, hogy az Úr adjon neked
egészségben, szeretetben, aktivitásban
gazdag, hosszú életet!

Köszönet továbbá a Rózsafüzér Tár-
sulat eddigi vezetőinek és valamennyi
tagjának, hogy évtizedek óta anyagi
hozzájárulásukkal is segítik egyház-
községünk, templomaink szebbé tételét
– pl. anyagi hozzájárulás az orgoná-
hoz, a Szent Család-templom ablakai-
nak felújításához, kivetítő vásárlása a
Szent Család-templomba – hogy csak az
utóbbi évek vállalását említsem.

r.k.

Lourdes-i barlang a Szűzanyával
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Az ACR közösség minden hónap má-
sodik szombatján tartja találkozóját,
mely idén októberben arra a napra esett,
amikor a kazincbarcikai egyházközség
ünnepre készült. Ezen a napon volt 100
éves a kis ékszerdobozként emlegetett
Avilai Szent Teréz-templom.

Az ACR közösség tagjai örömmel
vették vezetőnőjük meghívását e jeles
eseményre, az együttünneplésre. Az
ünneplés mellett igyekeztünk a lebo-
nyolítás munkálataiban is hasznossá
tenni magunkat. Segítettünk a helyi-
eknek, ahol épp szükség volt erre.

A szombati nap főzőversenye sokáig
szép emlék marad. Már a megérke-
zéskor megtapasztaltuk a befogadó,
egymásnak örülni tudó testvérek sze-
retetét. Az ismerősök ölelő karja, az
ismeretlenek mosolygó tekintete biz-
tatott: de jó, hogy ti is itt vagytok.

Kérés nélkül segítettek felállítani a

bográcsot, meggyújtani a tüzet, és
hipp-hopp, a szorgos kezek munkájá-
nak eredményeként már rotyogtak is a
bográcsokban a különféle menük, íny-
csiklandó illatot eregetve a templom-
kertben.

Kívánni sem lehetett volna pompá-
sabb időt a hétvégére. Rövid idő alatt
megtelt a templom és környéke gye-
rekekkel, fiatalokkal, idősebbekkel.
A gyerekzsivaj és a fakanál mellett jól-
esett a beszélgetés, az ismerkedés. 

Közben sorra érkeztek az atyák, akik
papi pályájuk során már valamennyi
időt szolgáltak a Szent Teréz-temp-
lomban. Közösen celebrálták a szent-
misét szombat délelőtt. 

A szentmise előtt a szép számban
összegyűlt hívek rózsafüzér imádsága
az ünnepre hangolta a jelenlévőket. A
szentmise és a Lourdes-i barlang meg-
áldása után újra a vidámságé lett a fő-

Veletek ünnepeltünk

A PáterRock együttes előadásán Főzőverseny a templomkertben
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szerep.
A kijelölt zsűri elkezdte egymásután

kóstolni majd értékelni a finomabbnál
finomabb ételeket.

Miközben a zsűri értékelt, a jelenlé-
vők tányért, kanalat ragadva a bográ-
csokat állták körül, és vidáman kana-
lazva értékelték a laktatós étkeket. Igen
szoros versenyben közösségünk a meg-
tisztelő harmadik helyezést tudhatta
magáénak.

A délután tartalmas programot tar-
togatott kicsiknek és nagyoknak egya-
ránt. Igazi élmény volt Levente Péter
előadása, mely most a felnőttekhez
szólt. A párválasztás, az egymás mel-
lett élés nehézségeit, szépségeit tárta a
jelenlévők elé.

A PáterRock zenekar koncertje meg-
mozgatta a közönséget, a totyogó ki-
csiktől a tizenéveseken át a nagymama
korosztályig.

Büszkék vagyunk erre a zenekarra,
hiszen majdnem teljes létszámban egy-
házmegyénkben szolgáló atyák alkot-
ják, a mi papjaink, akik teljes odaa-
dással igyekeznek zenéjükkel a hívek
lelkét közelebb vinni Istenhez.

A vasárnapi ünnepi szentmisére -
melyet Ternyák Csaba egri érsek mu-
tatott be - nem csak a 100 éves temp-
lom telt meg, hanem az udvara is. 

Kedves barcikai testvérek, örülünk,
hogy közösen ünnepelhettünk veletek!

Ipacs Zsuzsa
ACR nővér

Falakat döntünk és hidakat építünk
A PáterRock együttes margójára

Lassan már egy éve annak, hogy elő-
ször szólaltak meg a hangszerek, és
először csendült fel az ének, a Páter-
Rock együttes által tartott első iskolai
lelki napon. Na, de mi is vezetett el
ahhoz a boldog pillanathoz?

Merem történelem-formálónak ne-
vezni ezt az időszakot, amikor Ma-
gyarországon - és főleg az Egri Fő-
egyházmegyében - egyre több katoli-
kus iskola kezdi meg a működését.

Látva ezt a folyamatot, papként az
ember elgondolkodik, hogy vajon mi-
lyen szerepet is szán nekem a Gond-
viselés ebben az új, kihívásokkal teli
helyzetben?

Aztán egy baráti találkozás alkal-
mával hirtelen kiderült, mindannyi-
unkat ugyanez a kérdés foglalkoztatja.
Így aztán gondjaink, bajaink, nehéz-
ségeink megvitatása helyett arról kezd-
tünk el beszélgetni, hogy mit tehet-
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Ui.: Szeretném megköszönni, hogy itt, a Harangszóban mindig helyet és lehetősé-
get kaptam gondolataim közlésére. Köszönöm az áldozatos munkát, amely e kiad-
vány mögött van. Az írott Harangszó ugyanazt a küldetést teljesíti közel 20 év óta,
amit a valódi is: Isten felé fordítja az emberek figyelmét.

nénk mi hozzá ehhez az egész áldásos
folyamathoz?

Egyikünk csak úgy fölvetette a Szent
Ágostontól vett idézetet: „Aki szeret, az
énekel!” Mindannyian szeretjük a gye-
rekeket, neveljük, tanítjuk őket, hát
akkor mi lenne, ha énekelnénk is nekik? 

Valahogy így született meg a Páter-
Rock. Próbálunk, készülünk, hogy az
iskolákban a gyerekek és a mai fiata-
lok által kedvelt zenei stílusba cso-
magoljunk örök érvényű üzeneteket,
magát az Evangéliumot. 

A zene erejével döntjük le a közöny
és érdektelenség által emelt falakat,
és a zene segítségével épül a híd is,
amelyen át eljuthat az üzenet - Jézus
szeretetének üzenete - az ifjú szívek-
hez. Csodálatos látni e falak romjait és
a megépült hidakat, melyek a fiatalok
mosolya által tárulnak elénk. 

Ne kérdezd kedves Olvasó, hogy
hány helyen jártunk! Sajnos fogalmam
sincs. Annyit tudok, hogy amennyire
időnk és korlátozott lehetőségeink en-
gedték, számtalan iskolát és egyház-
községet kerestünk fel az elmúlt
évben. Éreztük az evangelizálás örö-
mét, és a fiatalokkal való rengeteg ta-
lálkozás bennünket is fiatalít és meg-
erősít – újra és újra. 

Kik is vagyunk pontosan? Néhány jó

barát, akik Krisztus papjai, és ezáltal
az Ő küldöttei is, akik minden lehető-
séget ki akarunk használni azért, hogy
minél több fiatalnak elmondhassuk,
Kinek hittünk, és mit jelent ez a Belé
vetett hit és bizalom.

Egy éve énekeljük így együtt Urunk-
nak irgalmas jóságát, és amíg szük-
ség van ránk és hívnak minket, mi
minden erőnkkel azon leszünk, hogy
falakat döntsünk és hidakat építsünk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lipcsák János - érseki biztos

Mezőkövesd

Volt káplánunk - Lipcsák János atya
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Az idén márciusban múlt 35 éve, hogy
ifjú házasként - első gyermekünket várva
- felkerekedtünk szülőfalunkból, Sza-
bolcs megyéből, és a kazincbarcikai köl-
tözés mellett döntöttünk. A főiskola le-
velező tagozatára jártam, lakás és jó állás
várt az akkori Borsodi Vegyi Kombinát-
ban. Vallásos fiatalok voltunk, és termé-
szetesnek tartottuk, hogy vallásunkat az
új lakhelyünkön is gyakoroljuk majd.

Biztos, ami biztos, felkerestük eskető
papunkat, hogy érdeklődjünk a barcikai
hitélet lehetőségéről és a plébánossal való
személyes kapcsolatfelvételről. Igen
megdöbbentő választ kaptunk, melynek
lényege az volt, hogy Barcikán eszünkbe
ne jusson templomba menni. Ha már na-
gyon akarunk, akkor menjünk inkább
Berentére. (Papunk a barcikai plébános-
ról igen lesújtó képet festett, mint utóbb
megtudtuk, évfolyamtársak voltak….!)

Akkor korán - márciusban - volt hús-
vét, s eljött nagycsütörtök. Tájékozód-
tam a berentei szertartásrendet illetően.
Berentére még csak eljutottunk volna, de
hazafelé csak a késői műszakos busz járt,
amit nem mertünk bevállalni.

Kazincbarcikán a Mikszáth Kálmán
úton laktunk, s ha nincs előttünk egy tíz-
emeletes ház, akár rá is láthattunk volna
a templomra. Hallgattuk a harangszót.
Első…. második…. beharangozás. Aztán
még a Glóriára! Ez az este számunkra a
kínszenvedések estéje volt!

Nagypénteken munkából hazafelé jövet

leszálltam a temetőnél, és megnéztem a
templomnál a szertartás kiírását. Felesé-
gemmel határtalan bátorságot erőltetve
magunkra, elindultunk a templom felé.
Az út talán tíz percig sem tartott. Egy
sötétbarna, göndör hajú, jól öltözött fia-
talember ment előttünk, kezében ciga-
rettával. Később tudtuk meg, hogy ő a
kántor.

A templom tele volt fiatal ministrán-
sokkal. Csodálatos élmény volt, és kicsit
tovább időztünk ott a szertartás után.
Amikor kiértünk, a plébános atya ked-
vesen fogadott bennünket. 

- Látom, újak vagytok - mondta, és a
feleségemhez fordult:

- A keresztvetésedről ítélve, te görög
vagy. Ott az az épület a plébánia, itt a te-
lefonszámom. Ott megtaláltok.

És eldőlt minden! Befogadott az egy-
házközség, és mi is megtaláltuk a he-
lyünket.

Néhány év múlva a képviselő-testület
tagja lettem, ahol én voltam a legfiata-
labb. Ezen évek meghatározói lettek hi-
téletünk kiteljesedésének és sziklaszi-
lárddá válásának. Hogy mindez a ha-
rangszó, a kazinci harangszó műve
lenne?... Hogy a kegyelem ebben köz-
vetítő volt, az teljesen biztos!

Már annak is harminc éve, hogy egy
újabb, jobb élet reményében elhagytuk
Kazincbarcikát. Az idén hálát adhattam
betöltött 60. életévemért is. Jupi atya úgy
engedett el, hogy templombúcsúkor -

Az a bizonyos harangszó
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amikor tehetjük - látogassunk
vissza, vagy gondoljunk a ka-
zincbarcikai akra.

Azóta is október 15-e táján
felhívok valakit a régiek közül,
és tájékozódom az élők és hol-
tak felől. Így jutott tudomá-
somra a százéves jubileum, és
Binóné Erzsikétől megkaptam
a centenáriumi kiadványt is.
Öröm volt látni az úrnapi ké-
peket a csodálatos sátrakról.

Engedjék meg, hogy ezen
képek kapcsán visszaemlékez-
zek a kezdetekre. Amikor Bar-
cikára kerültünk, még nem le-
hetett templomon kívül úrnap-
ját ünnepelni. Valamikor a
nyolcvanas évek elején elhatá-
roztuk, hogy mégis megpró-
báljuk: elsőre egy sátorral, amit
a szentély mögötti templom-
falhoz építettünk. A sátorhoz
való zöld gallyért a kántor úrral,
azaz Barnával mentünk. Fiata-
lok voltunk, s úgy éreztük, hogy
valami hőstettet hajtunk végre.
A kétkerekű kiskocsit - amivel
a gallyat szállítottuk - egy falusi
hívő adta kölcsön.

Hogy mire készülünk, arról
az egyházközségben is kevesen
tudtak. A virágdíszítés a mai
sátrakhoz képest szerény volt,
de valami elkezdődött. Kivi-
hettük az Oltáriszentséget a
templomon kívülre. Utólag tud-
tuk meg, hogy a hatalom észre
sem vette az eseményt! Hát így
kezdődött!

Mielőtt eljöttünk - 1983. november 13-án -, a
képviselő-testület egy gyönyörű vendéglátás ke-
retében köszönt el tőlünk. Az ajándékba kapott
könyvet kincsként őrizzük ma is. Az aláírók közül
már sokan eltávoztak az élők sorából, de emlékü-
ket hálával őrizzük, az élőkre pedig szeretettel
gondolunk! 

Az Avilai Nagy Szent Teréz-templom és plébá-
nia pedig úgy marad meg bennünk, mint az a hely,
ahol jó volt lenni! Istennek legyen hála azért a bi-
zonyos harangszóért!

Pólik Sándor és felesége
Budapest
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• Hogyan került atya kapcsolatba a sza-
lézi renddel, és szülei hogyan fogadták
döntését, hogy a szerzetesi életet választja?

- A 90-es években a borsodnádasdi plé-
bánia szalézi plébánia volt. Így, amikor
gyerekként ministráltam, már korán fel-
figyeltem a szaléziak közvetlenségére és
figyelmességére, mert ők próbálták sze-
mélyesen követni minden templomba járó
hívő sorsát, életét. 

Tehát szülőfalum plébániáján ismertem
meg őket, majd a szalézi táborokban, kü-
lönösen a ministráns táborokban kerül-
tem közelebbi kapcsolatba velük.

Már nagyon fiatalon megfogalmazó-
dott bennem a papság gondolata, és a kö-
zépiskola után - a műegyetemi tanulmá-
nyaimat megszakítva - kezdtem el hiva-
tásom tisztázását az óbudai szaléziaknál.

Bár gyerekkoromban sosem hagytam
ki egy vasárnapi szentmisét sem, és szü-
leim valahol mindig is gondolták, hogy az
Egyház mellett kötelezem el magam, dön-
tésemet mégsem fogadták kitörő öröm-
mel. Talán azért, mert úgy gondolták,
hogy csak lelkesedésből döntöttem így,
és szándékaim nem komolyak. Ma vi-
szont már örülnek, hogy a szalézi hivatást
választottam.

• Milyen meghatározó élményeket őriz
diák- és egyetemi éveiről?

- Diákéveimben minden csínytevésben
benne voltam. Talán pont ennek tudható be,
hogy a nehezebb sorsú fiatalokat jobban
megértem, és tudom, hol lehetne segíteni
az életükben. Ha visszagondolok a kalan-
dokra, akkor viszont látom, hogy Isten min-
dig jelen volt és van az életemben.

2011. augusztus 1-vel szalézi szerzetesek érkeztek egy-
házközségünkbe, akiket rengeteg feladattal bízott meg a rend
és az Egri Egyházmegye érseke. Közel 850 napja látják el a
mindennapos papi teendőket: miséznek, gyóntatnak, ke-
resztelnek, esketnek, temetnek, emellett egyházi iskolák lelki
vezetését is végzik. Azt hinnénk, őket az Úr többletenergiá-
val töltötte fel, hogy mindenre van idejük, erejük, türelmük.

Egyházközségünk plébánosát a fiatal, energikus, fárad-
hatatlan, kedves szerzetest, Vitális Gábor atyát – többi rend-
társával együtt – mindnyájan szívünkbe zártuk, de kiadós,
négyszemközti beszélgetésre eddig még nem került sor.

Pár napja adódott egy kis szusszanásnyi ideje, s ezt ki-
használva életéről, hivatásáról, milliónyi feladatáról fag-
gatom.

Négyszemközt – sokszemközt
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Diákéveim meghatározó élménye a kol-
légiumi jó közösségem, és hogy minden
reggel lehetőségünk volt szentmisére menni,
sose kötelező jelleggel. Már diákként gyö-
nyörű élmény volt, hogy Krisztussal kezd-
hettem a legnehezebb napokat is.

• Neve mellett olvashatjuk: tartományi
vikárius, ifjúság-pasztorációs megbízott.
Mit takarnak e címek, megbízatások?

- A tartományi vikárius a tartományfő-
nök helyettese. Az az ember, aki tanácsa-
ival segíti a tartományfőnök munkáját.
Ugyanakkor ez sokkal több, mint tanácsa-
dás, egyfajta meghallgatás is, melyben
nemcsak a tartományfőnök részesül, hanem
a többi rendtárs is, akik bizalommal meg-
kereshetnek. Ez sok munkával jár, de ebben
rejlik a szépsége is, mert rendtársaim bi-
zalmát is élvezem. Ezzel a feladattal együtt
jár több más részfeladat teljesítése is, me-
lyet a tartományfőnök bíz rám.

Az ifjúság-pasztorációs felelős a tarto-
mány ifjúsági munkájáért felel. Progra-
mok, tervezés, lelkigyakorlatok szerve-
zése és az egyes házak ifjúsági munkájá-
nak a tartományi munkához való hango-
lása, segítése. Ezt a feladatot már Misqitta
Caludius atya végzi a tartományban, ugyan -
is a kazincbarcikai rendházunk igazgatói
feladatát szeptembertől én látom el. Ez
sokkal több helyi szintű feladatot ruházott
rám, így a tartományi ifjúság-pasztorációt
nem tudtam volna felelősségteljesen to-
vábbvinni.

• 30 évesen lett városunk plébánosa.
Egy viszonylag nagy egyházközség 2
templomának ügyes-bajos dolgai nyomják
a vállát. Mennyiben kap segítséget pap-
testvéreitől és az egyháztanács tagjaitól?

- Fiatal vagyok. Természetesen ennek

vannak előnyei és hátrányai is. Hátrány,
hogy nincs rengeteg tapasztalatom, de
előny, hogy sok energiát és kreativitást
kaptam az Úrtól.

A plébánia vezetése sokkal több, mint
két templom, hiszen oldallagosan még öt
másik egyházközség is hozzánk tartozik.
A legfontosabb, hogy egy egyházközség
élete bár sokszor a templomban az Isten-
nel való találkozásban válik kézzelfogha-
tóvá, mégis a lelki programok, az ügyes-
bajos dolgok mögött is vegyük észre, hogy
ott van az Úr és a konkrét személyek.

A legnehezebb mindig a konkrét sze-
mélyek megismerése és megértése, de ha
ez sikerül, akkor Istenhez is könnyebben
vezethetem őket. Rendtársaim ebben min-
dig segítenek.

Az egyházközségi tanácsok feladata
pedig, hogy a konkrét helyzetekben taná-
csot adjanak, és ne önmagukat és az
egyéni véleményeket, hanem a közösség
tagjainak véleményét (nem egy-két em-
berét) és a közösség érdekeit képviseljék.

• 2 év után hogy érzi magát ebben a tra-
díciókkal rendelkező egyházközösségben?

- Két év elég idő ahhoz, hogy már is-
merjem a város életét és lelki hátterét. Azt
mondhatom, hogy most - miután megis-
mertem a múltat - jöhet a hagyományok
folytatásával járó építkezés.

Jól érzem itt magam, mert vannak élő
közösségek, melyek keresik az Isten-kap-
csolatban való elmélyülés lehetőségét.
Már vannak konkrét terveim, hogyan se-
gíthetek ebben.

• Plébánosi beiktatásakor ígérte: „Plé-
bániám ajtaja mindig nyitva áll.” Meny-
nyiben élnek a hívek, a gyerekek és a fia-
talok ezzel a lehetőséggel?
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- Úgy látom, hogy egyre többen tér-
nek be hozzánk. Sokszor olyanok is, akik
eddig még sosem voltak a plébánián. Ez
a fajta nyitottság jellemző a szaléziakra.

Don Bosco valdocco-i oratóriuma híres
volt arról, hogy már a kezdetekben kerí-
tés vette körül, melyen volt egy nagy-
kapu. A kapu viszont mindig nyitva állt,
ezért az idővel berozsdásodott, és nem le-
hetett többé becsukni.

Fontosnak tartom ezt a mentalitást. Aki
be akar térni hozzánk, az meg tudja ezt
tenni. De fontos az is, hogy nem lehet
ölbe tett kézzel várni az embereket. A mai
világban nem működik az a módszer,
hogy csak azzal foglalkozunk, aki bejön
hozzánk. Sokszor nekünk kell az emberek
közé menni, hogy találkozzanak Krisz-
tussal. Krisztus azt tanította: „Menjetek!”,
s nem azt, hogy várjatok és tanácskozza-
tok arról, hogy az embereket hogyan hív-
játok hozzám.

• A 2013-as év bővelkedett ünnepi meg-
emlékezésekben, szervezésekben, mint pl.
- a Don Bosco ereklye fogadása - szalézi
napközis tábor - a szalézi rend letelepe-
désének centenáriumi ünneplése - a Szent
Teréz-templom szentelésének 100 éves év-
fordulója - Sándor István szalézi szerzetes
boldoggá avatása - építkezések (Lourdesi-
barlang, kemence, filagória, plébániai ká-
polna) - hetente több száz kilométer meg-
tétele Kazincbarcika és Budapest között.

Mint láttuk, minden téren helytállt, és
nem mutatott fáradtságot. A szaléziaknak
több erőt ad a Mindenható, mint nekünk,
halandóknak?

- Ezt nem hiszem. Rengeteg megbiza-
tásom volt és van. Sokszor ennek érzem
a hátrányát a mindennapi feladatok között.
Én is ember vagyok, sokszor elfáradok.

A titok az engedelmességben rejlik.
Sokszor a feladataimat nem én vá-

lasztom, hanem megbíznak vele. Tudok
nemet is mondani, de ha felismerem az
Úr akaratát, akkor teljesítem azt. S ha
Isten akaratát teljesítem – melyet az elöl-
járóim utasításából is kiolvashatok –,
akkor az Úr mindig ad elegendő erőt,
hogy helytálljak.

• Polgármesteri dicsérettel ismerte el a
város vezetése aktív tevékenységét, amihez
szívből gratulálunk.

- Köszönöm, de kicsit méltatlannak
érzem magam erre a dicséretre. Nagyon
örülök, hogy elismerték a szaléziak fára-
dozásait, s ebben engem kiemeltek. De
úgy érzem, hogy még nagyon kevés ideje
vagyok itt egy ilyen dicsérethez. Minde-
nesetre a dicséret megerősített abban,
hogy jó úton haladunk.

• Októberben megjelent egy ingyenes
kiadvány, a Csilingelő, melynek szer-
kesztését atya magára vállalta. Mi a cél
e kiadvány megjelentetésével?

- Kettős célja van a Csilingelő újság-
nak. Az első, egy rövid híradás az elmúlt
hónapról, és egyben rövid előretekintés,
hogy mi is lesz az adott hónapban (ünnep,
ünnepkör, események).

A második - sokkal fontosabb cél -,
hogy egyházközségeink (az oldal lagosan
ellátott egyházközségek is) láthassák előre
a hónap programjait egy naptárban. A
templomban elhangzott hirdetés ugyanis
elszáll, az emberek sokszor elfelejtik azt.
A mai világban pedig legtöbbször szere-
tünk előre tervezni. Ez a kiadvány segít-
het ebben. Az utolsó oldalon közölt nap-
tár ugyanis segíti a családokat, hogy előre
betervezzenek lelki, vagy általunk szer-
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vezett programokat is az életükbe.

• A szaléziak a fiatalok körében végzik
pasztorációs munkájukat. Az eltelt 2 év
alatt sikerült több fiatalt megnyerni Isten
ügyének? Nőtt az elsőáldozók és a bér-
málkozók száma?

- Én nem szeretem számokban mérni
az eredményt. Nem az a lényeges, hogy
minél többen legyenek azok, akik fehér ru-
hában elsőáldozási vagy bérmálkozási
fényképet készíttetnek magukról. Szá-
momra az az eredmény, ha azok az első-
áldozók és bérmálkozók, akik részesültek
a szentségekben, aktívan kapcsolódnak
az egyházközség életéhez. Úgy érzem,
hogy ebben van eredmény.

Fontos, hogy az egyház aktív tagjai le-
gyünk, ezért hangsúlyt fektetünk a csalá-
dokkal, a szülőkkel való kapcsolatra is. Az
ifjúsági hittanokon pedig nemcsak elmé-
letben gyarapítjuk tudásunkat Istenről,
hanem az elméletet megpróbáljuk gya-
korlati oldalról is megközelíteni: hogyan
élhetem meg a hitemet abban a közeg-
ben, ahol épp vagyok?

• Mutatkoznak pozitív jelek a hittan és
erkölcstan bevezetésével?

- Erről még korai lenne nyilatkozni.
Én magam szkeptikus vagyok a kötele-
zően választható hittan, ill. etika tantár-
gyak bevezetésével kapcsolatban az ál-
lami iskolákban. Nem hiszem, hogy ezek
hatására ugrásszerűen megnő majd a
templomba járó elkötelezett gyerekek
száma. Ráadásul, ha őszinték vagyunk,
akkor a számok azt tükrözik, hogy az is-
kolába járó első ill. ötödik osztályosok
között csak kb. 20% választotta a katoli-
kus hitoktatást. A javarész kb. 60% az
etika mellett döntött.

• Mit szeretne megvalósítani a közeli ill.
a távoli jövőben?

- A közeljövőben szeretnék felnőttek
számára találkozási alkalmakat biztosí-
tani, ahol megismerhetik az egyházat, a
szaléziakat, a hitet, Istent. Nem lenne ez
más, mint egy fórum, ahol a hívők és nem
hívők, tanáraink, diákjaink és a diákok
szülei megismerhetnének minket egy tea
és egy kis sütemény mellett. Rendszeres
találkozók, ahol együtt lehetnének egy-
házi személlyel azok is, akik eddig még
szóba sem álltak velünk. Mi, kereszté-
nyek, szaléziak nem vagyunk bigott, unal-
mas emberek, és ezt szeretnénk megmu-
tatni és bebizonyítani másoknak is.

A távolabbi jövőben az egyházközség
életét érintő terveink között szerepel a
100 éves Avilai Szent Teréz-templom fel-
újítása, a plébániakert szépítése, az új
templom hiányosságainak pótlása és rend-
betétele. Lelki szempontból pedig szeret-
nék zarándokutat is szervezni.

Célom egy erős ministráns közösség
létrehozása, és a már meglévő közössé-
geket igyekszem jobban bevonni az egy-
házközség életébe. 

Rengeteg feladat van, mégis sokszor
kevesen vannak, akik e feladatok elvég-
zésében részt vállalnak, pedig minden-
kinek van képessége - melyet Isten adott
- egyházközségünk építéséhez.

Csengetnek. Fiatalok keresik, beszélni
szeretnének vele. Búcsúzom tőle – bár jó
lett volna még hallgatni őt -, s megköszö-
nöm, hogy e négyszemközti beszélgetés
kapcsán sikerült személyében nemcsak
egy szerzetest, hanem egy tervekkel teli
embert is közelebbről megismernem.

b.m.



__________________________________________________________________ 53

A hagyományoknak megfelelően idén is
megrendezésre került a nyári napközi, a
tanév végét követő két héten át. A Szalézi
Szent Ferenc Gimnázium animátorai lel-
kesen készültek az eseményre, Gábor atya
és János atya vezetésével megszervezték
a programot.

Mintegy 100 gyerek vett részt a napkö-
zis táborban, akik láthatóan jól érezték
magukat. Minden reggel közös énekléssel,
imádsággal kezdődött, valamint a gimisek
jelenetet adtak elő a „Nyolcvan nap alatt
a Föld körül” című műből. Ezt követte a
reggeli, majd csoportfoglalkozásokra és
kötetlen játékra nyílt lehetőség. A kiadós
ebéd után folytatódott a játék, kézműves-
ség, foci, pingpong, s mindez az animá-
torok vezetésével. Ezen túlmenően volt
néptánc- és énektanulás, valamint bű-

vészbemutató. Kirándulásra is
sor került. Túrázással egybekötve
a nagyobbak megnézték a kele-
méri Mohos-tavakat, a kisebbek
ellátogattak a Lázbérci víztáro-
zóhoz. A nap eseményeit hála-
adó imádság zárta, majd ezt kö-
vetően tértek haza a napközi
résztvevői.

Június 17-28. - Napközis tábor

Az idén 7 gyermek járult a Szent Család-templomban elsőáldozáshoz.

Lapozzunk vissza gondolatban
Fontosabb történések egyházközségünkben 2013. júniusa és októbere között

Június 30. - Elsőáldozás

Július 13-án - szombaton - Dr. Ternyák Csaba
egri érsek pappá szentelte Pham Quoc Thai
Hung Savio Domonkos és Salagala Rajesh
szalézi diakónusokat. A szertartás 11 órakor
kezdődött a kazincbarcikai Szent Család-temp-
lomban. 

Július 13. - Papszentelés
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Kazincbarcikáról Nagyboldogasz-
szony ünnepére közel százan utaztak
autóbusszal a szentkúti kegyhelyre.
A lelki vezető Andrásfalvy János
atya volt, a zarándoklatot Krokavecz
Béláné, Marika, a Rózsafüzér Tár-
sulat vezetője szervezte. 

A bátrabbak – heten – gyalogosan
tették meg az utat Mátraverebély 
– Szentkútra, ahol meghallgatták 
Dr. Bábel Balázs érsek atya ünnepi
beszédét a feltámadásról, majd részt
vettek a körmenetben és a litánián.

Augusztus 18. - Szentkúti zarándoklat

Augusztus 20. - Szentmise a Fő téren

Ebben az évben is az augusztus 20-i ünnepi szentmisét a Fő téren tartottuk,
melyet Vitális Gábor plébános atya celebrált, a Szent Család-kórus pedig éne-
kével tette azt ünnepélyesebbé. 

Augusztus 22. - Kenyérsütés a plébánián

Az újonnan elkészült kemencét kenyér-
sütéssel avatták fel a plébánia udvarán. 
A frissen sült kenyérnek nagy sikere volt 
a vendégül látott Don Bosco-s gyerekek
körében.

Augusztus 25. - Évfordulós búcsúi szentmise

Hatodik alkalommal ünnepeltük  meg búcsúval a Szent Család-templom
felszentelésének évfordulóját.  Sokunk örömére eljött hozzánk Matyi Péter
atya, aki az ünnepi beszédet tartotta. Vendégül láthattuk, mint ahogy ő is meg-
vendégelt bennünket 2007. július 29-én, elköszönése napján.

Az énekkar a mai napon örömódát zengett Istennek az ünnep dicsőítésére.
A búcsúi körmenet himnuszokkal, hálaadó énekkel és áldással zárult.

Gyalogos zarándokok Kazincbarcikáról
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2013. szeptember 7-én apraja-nagyja össze-
gyűlt a plébánián, hogy vidáman, együtt tölt-
sük a délutánt. Ezen a napon eljött hozzánk
Don Marek is, a rendfőnök atya küldöttje, aki
Rómából érkezett Magyarországra, hogy meg-
látogassa a szalézi házakat.

A programra a plébániai közösségen kívül
több helyről is elfogadták a meghívást, például
a herbolyai oratóriumból, a Szalézi Szent Fe-
renc Gimnáziumból és a kurityáni gyermek-
otthonból is. Aktívan segített bennünket a ki-
kapcsolódásban néhány cserkész is, akik együtt
játszottak a gyerekekkel.

Több karitászos angyal már fél 2 tájban
megérkezett, hogy előkészítse a tekenőt, és a
hozzávalókat. Az animátorok és a kurityáni
gyerekek elkezdtek padokat pakolni, így dél-
után 3-ra az érdeklődők készen találhattak
mindent, és kezdődhetett a játék.

4 óra tájban a templomba tértünk be, hogy
közösen imádkozzunk a szíriai békéért. Annál
is inkább, mert az ima előtt Marek atya sza-
vai - a pápa üzenetével a béke fontosságáról
- mindenkinek megérintették a szívét.

Mire kijöttünk a templom-
ból, az a csoport is megérke-
zett, akik a délelőtt folyamán
túrázni voltak Bélkő és Istál-
lóskő környékén. A túra fo-
lyamán meglátogatták a Bé-
lapátfalva közelében lévő
bencés kolostort, valamint az
istállóskői ősemberbarlangot.
Mindenki jól érezte magát,
de kellőképpen elfáradtak.

Az ima után kezdődhetett a
kenyérlángos-falatozás, s
mindenki jó étvággyal ter-

Szeptember 3. - Szalonnasütés

Ősz eleji összejövetelünket szabadtérre, a templomkertbe szervezte Jancsurákné
Évike, a Nyugdíjas klub vezetője. Ragyogó idő volt, és szalonnát sütöttünk jó
magyar szokás szerint. Ez a szalonnasütéses program csak részben szól az evés-
ről. A lényege: a közös együttlét és a kellemes beszélgetések. 

Szeptember 7. - Kenyérlángos-sütés

Szeptember 1. - Veni Sancte

Szeptember első vasárnapján, a Szent Család-templom ifjúsági miséjén
Vitális Gábor plébános atya tartotta a hagyományos Veni Sancte szentmisét,
melyen megáldotta a gyermekek tanszereit. Együtt imádkoztunk az elkö-
vetkező tanév tanulói és tanárai sikeres munkájáért.

Délután 5 órakor ugyanitt tartotta a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium szent-
misével egybekötött tanévnyitóját. 
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Szeptember 14-én a kazinbarcikai
Szent Család-kórus egy egynapos ki-
rándulásra indult. Először Sátoralja-
újhelyen álltunk meg. Itt megláto-
gattuk Andrási Zoltán atyát, aki kör-
bevezetett minket, és bemutatta a
templomot, majd a kórust kísérő
László atya szentmisét tartott nekünk.

Füzérradványon megtekintettük a
Károlyi-kastélyt, ahol egy idegenve-
zető vezetett bennünket. 

Ezt követően továbbindultunk a 
füzéri várba, ahová elég nehéz volt 
a feljutás, de a kilátás magával ra-
gadó volt. Visszatérve Füzérre, kedves
vendéglátásban részesültünk Lupis
György énekkaros társunk szülőházá-
ban, majd továbbindultunk Vizsolyba,
ahol Árvai Zoltán atya már várt ránk.  

Miután megmutatta nekünk a temp-
lomot, kórusunk előadott neki egy pár
dalt köszönetképpen. 

Szeptember 14. - Az énekkar kirándulása Zemplénbe

Szeptember 21. - Férfi zarándoklat

Közel húszan vágtunk neki plébá-
nosunk vezetésével szeptember 21-én
reggel, hogy meglátogassuk a köze-
lünkben lévő nevezetességeket, szép
tájakat. Első állomásunkon - Putno-
kon - a kétszer is leégett és újra fel-
épített templomban szentmisén vet-
tünk részt, amit Cseh István atya mu-
tatott be. Kántorunk orgonált, Robi
atya pedig gitáron kísérte énekein-
ket. A szentmise után részletes tájé-
koztatást kaptunk a templom törté-
netéről, majd indultunk tovább Gö-
mörszőlősre, ahol É. Kovács Judit, a
picinyke falu polgármestere volt az
„idegenvezetőnk”. Itt saját szemünk-
kel győződhettünk meg arról, hogy

mennyi értéket rejt a közelmúlt, a
falu, ahol nem hagyják az enyészetre
elődeink eszközeit, szerszámait, a
már kiveszőfélben lévő foglalkozá-
sokat.

A következő állomás Kelemér volt,
ahol Csele Árpád tiszteletes úr mu-
tatta be a református templomot, va-
lamint a múzeumot, ahol Tompa Mi-
hály is dolgozott, szolgált és írta
szebbnél szebb verseit.

Sajnos az idő nem volt kegyes hoz-
zánk: kiadós eső akadályozott meg
minket abban, hogy megnézzük a kö-
zelben található Mohos-tavakat. Szép
élményekkel és lelkiekben is gazda-
godva tértünk haza kora délután.

melte be az ízes lepényeket. Ezután
jókedvűen beszélgettünk az atyákkal,
és játszottunk a gyerekekkel. Remél-

jük, sok ilyen alkalomra kerül még
sor a plébániánkon. 

(Méhész Bianka, Hilóczki Zsuzsi - animátorok)

Szeptember 24. - Kirándulás Debrecenbe

A karitász nyugdíjas csoportja Debrecenbe kirándult. Az úticél kettős volt:
megnézni a Szent Anna-templomot, majd a Déri Múzeumot. 
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Október 12. - Családi nap, a Lourdes-i barlang felszentelése 

Október 12-én - szombaton
- egész napos családi napot
szerveztünk főzőversennyel,
az új Lourdes-i barlang fel-
szentelésével, előadásokkal és
sok színvonalas programmal.

A program 9.30-tól rózsafüzér imádsággal
indult az új Lourdes-i barlang előtt. 10 óra-
kor kezdődött a szentmise a plébánia volt és
jelenlegi papjaival. A plébánia kertjében köz-
ben folyt a főzőverseny: a bográcsgulyás-
hoz az alapanyagokat a plébánia biztosította.

A délután a Dózsa György Iskola aulájában
folytatódott Kerek Gábor fagottművész elő-
adásával, majd gyerekműsor következett bo-
hóccal, később Levente Péter szórakoztatta
a résztvevőket. Este a PáterRock együttes
koncertjét hallgattuk, melynek egyik éne-
kese Lipcsák János atya volt. A mozgalmas
családi napot táncház zárta, ahol egy zene-
tanárokból álló zenekar és egy táncospár
szatmári táncokat tanított a résztvevőknek.

Október 13. - Teréz-napi búcsú

Az Avilai Szent Teréz-templom fel-
szentelésének 100 éves évfordulója
alkalmából október 13-án - vasárnap
- templombúcsú kezdődött 11 órakor.
Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba
érsek atya mutatta be. A búcsúi kör-
menet után a templomkertben agapé
várta a résztvevőket.

Október 19. - Sándor István boldoggá avatása

Közjogi méltóságok jelenlétében - a Szent István-
bazilika előtti téren - Erdő Péter bíboros celeb-
rálta szentmisén Sándor István vértanút, szalézi
szerzetest boldoggá avatták. Az eseményre a
kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
és a Don Bosco Iskola 900 főnyi diáksága taná-
raikkal együtt különvonattal, a kazincbarcikai
hívek pedig busszal utaztak Budapestre.

Összeállította: Hajagos Béláné
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A szalézi rend ala-
pítója - Don Bosco -
egész életét annak
szentelte, hogy minél
több fiatalnak mutassa
meg az élet és a hit
szépségeit. Példaképül
Szalézi Szent Ferencet
választotta, s az általa
elkezdett úton kívánt
járni. Iskolánk, a sza-
lézi rend nyomán az ő
örökükbe kíván lépni.

Az idei év a rend
100 éves magyaror-
szági tartózkodása
előtt tiszteleg, amit az
koronázott meg, hogy
a városba érkezett
Don Bosco ereklyéje. 

Az országjáró körút
után Kazincbarcikán is
hosszas előkészületek
előzték meg az erek-
lye fogadását.

Az ünnepség a gim-
názium előtt kezdődött, ahol a vezetőség
tagjai fogadták a küldöttséget, és tiszte-
legtek Bosco Szent János előtt.  A kato-
likus hagyományokhoz híven az erek-
lyét körmenettel kísérték Herbolyára, il-
letve onnan vissza. Több tanár és majd
száz diák követte a koporsót kerékpárral,
egykerekűvel vagy görkorcsolyával. A
látvány és a jókedv önmagáért beszélt.

A művelődési ház
udvarán ekkor már az
énekkar és a két iskola
által alkotott sorfal vá-
rakozott. A szemer-
kélő eső ellenére min-
den program rendben
lezajlott.

A szentmisén Pa-
lánki Ferenc püspök
atya vezetésével több
rendtag és meghívott
egyháztag is felszólalt. 

Az atya kiemelte az
idei év jelentőségét,
Don Bosco örökségé-
nek súlyát, és ezen
elvek megőrzésének
fontosságát.

A szentmise után a
két iskola diákjai közös
műsort adtak elő. 

A rend meggyőző-
dése nyomán - „Van,
akit érdekel, ami ben-
ned rejlik!” - sok fia-

tal megmutatta tehetségét. A versmon-
dás és ének mellett próza, cigány- és nép-
tánc, bansz és színházi jelenet is helyet
kapott a programban.

Az előadás igazi érdeme az lehet, hogy
a szaléziakhoz kötődő két intézmény di-
ákjai jókedvűen együttműködve, egy-
mást kiegészítve szerepeltek, s a néző-
téren is igazi örömünneppé formálódott

Don Bosco ereklyéje Kazincbarcikán
2013. május 24 -25.
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2013. október 19-én a Szalézi Szent
Ferenc Gimnázium tanulói és dolgozói
ismét vonatra ültek, hogy egy újabb nagy
utazáson vegyenek részt. Rutinos uta-
zóként szálltunk fel a MÁV által bizto-
sított különvonatra, és reggel 5.30-kor
útnak indultunk, hogy részt vegyünk a
Szent István-bazilikában az ünnepélyes
nagymisén, amit Sándor István boldoggá
avatásának alkalmából Erdő Péter bíbo-
ros celebrált.

A Nyugati pályaudvarról rendőri biz-
tosítás mellett gyalogosan közelítettük
meg a bazilikát, ahol a téren a külön erre
az alkalomra kialakított szektorban fog-
lalhattuk el a helyünket. 

A misét megelőzően Sándor István éle-

téről hallhattunk előadást, melyet a kórus
műsora színesített. A közel kétórás mise
nagyon megható, látványos, monumen-
tális volt. 

Jóllehet az idő kissé hűvösre fordult,
a több ezres tömeg nyugodtan ülte végig
a szentmisét, bár annak végén jólesett
egy-egy forró kávé, tea, amit a közeli
kávézóban fogyasztottunk el. 

A szentmise után mintegy egyórás sza-
badidő keretén belül az osztályok osz-
tályfőnökeik vezetésével felfedezték a
környéket, hiszen a város ezen része szá-
mos lehetőséget kínál Budapest megis-
merésére.

A programok ezzel nem értek véget,
ugyanis ezután a Körcsarnokba várták

az ereklye tiszteletére egybegyűlt ifjúság. 
A műsor után az ereklyét a városon át

- több ponton megállva - kísérték a Szent
Család-templomba, ahol este a város ka-

tolikus lakossága számára egy búcsúz-
tató szentmisét tartottak.

Farkas Barbara tanár
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

A nagy utazás - II.
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fiataljainkat, ahol a SZALIM (Szalézi
Ifjúsági Mozgalom) szervezésében vál-
tozatos műsorok fogadták a tanulókat,
és persze a felnőtteket is. Egyúttal köny-
nyű kis ebédet is kaptak a fáradt utazók.

A nyitó animáció táncos koreográfiája
megmozgatta a diákságot, és sokan be-
kapcsolódtak a hangulatébresztő táncokba.

Ezután a Godspell című musicalből
láthattunk részleteket, amit az albertfalvi
szalézisok adtak elő. 

Ezt követően került sor Pascual Cha-
vez atya fogadására - szintén vidám ke-
retek között -, hiszen a tanulók sorfalat
állva, labirintust kialakítva várták az
atyát, aki itt átvonulva érkezett meg a

színpadra, ahol néhány magyar szóval
üdvözölte az egybegyűlteket.

A szórakoztató programok után kere-
kasztal-beszélgetés keretében találkoz-
hattunk olyan emberekkel, akik még sze-
mélyesen ismerhették Sándor Istvánt, és
felidézték a vele kapcsolatos emlékeiket. 

Bár ez még mindig nem jelentette a
nap végét, hiszen ezt záróanimáció kö-
vette, de mi útra keltünk, mivel vonatunk
már várt ránk a Keleti pályaudvaron,
hogy a tartalmas nap után fáradtan bár,
de élményekkel gazdagodva mindany-
nyian hazatérhessünk.  

Balogh Edina – tanár
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

2013. október 24-én két fontos ese-
mény összekapcsolásával ünnepeltek az
iskola tanulói, pedagógusai. A rendez-
vényen megjelentek között köszönthettük
Ábrahám Béla tartományfőnök urat,
Szitka Pétert, Kazincbarcika polgármes-
terét, Kazincbarcika város képviselőit,
valamint a szaléziak magyarországi tar-

tományának főbb képviselőit is. 
Az ünnepség első elemeként ezen a

napon adták át jelképesen a felújított gim-
názium épületét. Az 1966-ban épült is-
kolában - az Európai Unió által támoga-
tott rekonstrukciós pályázatnak köszön-
hetően - elkészült az épület teljes ener-
getikai felújítása. A 2013/2014-es tanévet

Kettős ünnepség 
a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban
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immár egy impozáns külsővel
rendelkező iskolában kezdhet-
tük meg.

Az ünnepélyes átadót Szitka
Péter polgármester nyitotta
meg, aki köszönetet mondott
Ábrahám Béla tartományfő-
nöknek és Petróczi Gábornak,
a gimnázium igazgatójának.

Ábrahám Béla ünnepi beszéde után Petróczi Gábor
ünnepélyes keretek között jelképesen átvette a meg-
újult épületet, valamint Kazincbarcika város ön-
kormányzatának emléklapját. Emléklapot kapott
még Ábrahám Béla atya, és Kovács László igazga-
tóhelyettes operatív közreműködéséért. 

Az ünnepség második elemeként nyitották meg
az „Utolsókból lesznek az elsők” című ún. „Dobo-
zos kiállítást”. 

A szaléziak 1903-ban - éppen száz évvel ezelőtt
- telepedtek le Magyarországon. A centenáriumi év
egyik kiemelkedő része ez a kiállítás, mely első ál-
lomásaként testvériskolánkban, a nyergesújfalui
szakközépiskolában volt látható.

A diákság legnagyobb örömére megérkezett hoz-
zánk is a nyolcszemélyes csocsóasztal, amit a gim-
názium bejáratánál helyeztek el. A több száz do-
bozból álló interaktív kiállítás kapuja - a már jól is-
mert szalézis logó - várja az emeletre érkezőket.

A kaput átlépve a péliföld szentkereszti templom
feszületének és üvegablakainak mását láthatja a be-
lépő. A feszület központi helyen áll, melynek hátára
egy tükröt helyeztek el egy felirattal: Követed őt?

A kiállítás ezen pontja tehát szimbolikus üzenet-
tel bír a ma emberének. Az üzenet elgondolkodtató:
Ismerd meg önmagad, vess számot életeddel, és
döntsd el, kit tekintesz példaképnek!

A dobozokból álló sorfalon egy-egy évszámot
láthat a nézelődő. Ezek az évszámok a magyaror-
szági szaléziak százéves történetének főbb állomá-
sait rejtik. Más dobozokon Bosco Szent János egyes
üzeneteit olvashatjuk, de megismerkedhetünk Sán-
dor István (vértanú, szalézi testvér) életének utolsó
állomásaival is. A dobozok a kihallgatásainak jegy-
zőkönyveit reprezentálják. 

Az interaktív kiállítás így nem csupán szórako-
zást jelent, hanem lehetőséget ad arra, hogy elmé-
lyüljünk, elgondolkodjunk magunkban. 

Farkas Barbara tanár
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Emléklap átadása Petróczi Gábor
igazgató úrnak

Az „utolsókból lesznek az elsők” c.
dobozos kiállítás kapuja
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A Nemzeti Köznevelési Törvény ha-
tározott arról, hogy 2013. szeptember 1-
től kezdődően az általános iskolák első és
ötödik évfolyamán hit- és erkölcstan tan-
tárgy került bevezetésre, melyet felmenő
rendszerben szükséges megszervezni. Az
iskolai tanrendbe épített hit- és erkölcs-
tan oktatás lényeges területe Egyházunk
tevékenységének.

Jónak tartom, hogy az iskolában meg-
jelent a hitoktatás - bár fakultatív for-
mában eddig is jelen volt -, és nincs kény-
szer, megvan a választás lehetősége.

A hit- és erkölcstan-oktatásnak meg-

vannak a maga előnyei és hátrányai. Ta-
lálkozunk olyan családokkal, akik csak
puszta „hagyományból” íratják be gyer-
mekeiket hittanra. Maguk messze nem
gyakorló katolikusok, de a gyerekeket
járatják hittanra, hiszen ez így szokás.

A hittant választók másik része - akik
gyakorolják vallásukat - a hitoktatás mel-
lett fontosnak tartják a rendszeres temp-
lomba járást is.

A harmadik csoport, akik még most
kezdenek ismerkedni a katolikus vallás-
sal. Itt elsősorban a hitébresztést kell elő-
térbe helyezni. Ennek fényében a hittan-

„Összeteszem két kezemet”

Hittan – szeptembertől kicsit másképp
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órákon meg kell találnunk a he-
lyes középutat, hogy azok a
gyerekek, akik nem hallottak
eddig Istenről, Jézus evangéli-
umáról, felismerjék a hittanta-
nulás szépségét, viszont akik
már korábban is hittanosak vol-
tak, számukra se legyen unal-
mas az óra.

A hittanórákon arra törek-
szünk, hogy a hit kincséből át-
adjunk valamit a gyerekeknek,
hogy helyesen tudjanak élni, és
megtalálják az igazi belső
békét. 

Életünknek van oka és célja,
és ha valaki ezt tudja, akkor de-
rűsebben tud élni. A Biblia
egész létünk értelmét tárja fel.

A hit- és erkölcstanórák el-
sődleges feladata a hit átadása,
emellett feladatunk, hogy meg-
ismertessük a Biblia és az Egy-
ház tanítását, Jézus szerető sze-
mélyét. A hittanos gyerekeket
baráti közösségé formáljuk, hi-
szen nem maradhat el a közös
feladatok elvégzése és a játék
sem, ami segíti a közösség lét-
rejöttét, a baráti kapcsolatok ki-
alakítását.

Még csak pár hónap telt el a
szeptemberi tanévkezdéstől, de
a tapasztalatom az, hogy szíve-
sen jönnek a gyerekek az
órákra, annak aktív résztvevői.

Az első osztályosok buzgón
színeznek és rajzolnak, ami se-
gíti a tanulást, hiszen nemcsak
beszélünk egy adott témáról,

hanem azt a rajz által látják is, így vizuálisan
könnyebben be tudják fogadni az új ismereteket.

Az ötödik osztályosokkal rövid vázlatot készí-
tünk, ami szintén segít az ismeretek elsajátításában.

Az órákon nem maradhat el az ima. A tanulók
egy része már ismeri az alapvető imádságokat,
mások most tanulják azokat. Nyitottak az újra, és
szívesen megosztják a már meglévő vallási isme-
reteiket. Beszélnek a templomi élményeikről, a
pap bácsiról, egy-egy számukra ismert bibliai tör-
ténetnél bekapcsolódnak annak ismertetésébe. Ma-
gukkal hozzák az imakönyvüket, Bibliájukat, ró-
zsafüzérüket, és lelkesen mutatják azt. A tanulás,
az ima és a játék mellett beszélgetünk, és ezáltal
közelebb kerülünk egymáshoz.

A katolikus hitoktatás nagy segítséget jelent mind
a gyermekek keresztény-vallásos nevelésében,
mind emberi fejlődésükben és kibontakozásukban. 

Olyan keveset hallanak arról, hogy mit jelent
embernek lenni, miért legyen valaki becsületes, ho-
gyan lehet majdan egy házasságot szépnek meg-
őrizni egy életen át, hogyan nézzen valaki szembe
a kudarcokkal, betegséggel, halállal. A hit- és er-
kölcstan-oktatás során ezekre a kérdésekre is vá-
laszt kapnak a tanulók.

Bóna Judit
hitoktató

Iskolai hittanóra
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Több alkalommal kísértük
már figyelemmel Böjte Csaba
ferences szerzetes gyermek-
védő munkájának alakulását.
Az idei tanév is - jó szándékú
támogatók segítségével - egy
új otthon beindítását tette le-
hetővé.

Több évvel ezelőtt kapta
meg az erdélyi dévai Szent
Ferenc Alapítvány Székely-
hídon a lepusztult Stubenberg
kastélyt, ahol az épület mű-
emlék jellege miatt nagyon
nehéz volt a felújítási mun-
kákat elvégezni. Ezért a 2
évvel ezelőttre tervezett tan-
évkezdés helyett csak most
sikerült a gyerekeknek bir-
tokba venni új otthonukat.

Amikor Csaba testvér 2011-ben Kazincbarcikán tartott elmélkedést, akkor
az adománygyűjtés ennek a kastélynak a felújítására indult. Mivel azóta is
folyamatosan küldtünk adományokat - számolva egyházközségünk tagjainak
jószívű adakozásával -, az alábbi levél sokunknak szól. A szállítmányok
mindig hozzájuk érkeztek, de mivel több, mint 50 otthon működik, a náluk
pillanatnyilag nélkülözhető vagy máshol égető szükségként jelentkező dol-
gokat onnan tovább is vitték. Minden cseppnyi adomány jó helyre került.

Az újonnan nyílt otthon vezetője Kovács Ágnes júniusig Parajdon, a Szent
Borbála Otthon egyik kedvenc nevelője volt. Szívszorongató az a szeretet,
ami szavaiból sugárzik.

A székelyhídi Gyermek Jézus Otthon
Assisi Szent Ferenc 800 éves fájának egy zsenge hajtása

Kovács Ági néni a kis „madárkákkal”
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Már november van... hamar telnek a
napok. Most jöttünk ide, Székelyhídra
június végén, és mintha repülne az idő,
az iskolaév megkezdődött 12 kis csi-
csergő madárkával az új fészekben,
itt, ahol a nyár folyamán még nem volt
szinte semmi, csak munkások, mal-
ter, festék, gaz, mint Csipkerózsika
kastélyánál.

És teltek a napok… Mindennap egy
kicsit szépítettünk a házon, bevezet-
tük a vizet, kivezettük a szennyvizet, és
most kötik be a termálvizet a fűtésre.
Takarítottunk, és nap mint nap beko-
pogtattak a nehéz sorban élő szülők, és
kérték segítségünket.

Majd eljött az a nap is, amikor el-
mentünk a gyerekekért, elhoztuk őket
a nehézségből, a bajból, a nincstelen-
ségből. Onnan, ahol sajnos nem a gye-
rek a hibás, hogy életre jött, mert az Úr
küldte őket, és Ő nem küld selejteket.
Hoztunk csiszolatlan „gyémántokat”,
kiket mi - kotlós szárnyaink alá véve -
ápolunk, nevelünk, gondozunk.

Nem kellett mást csinálnunk, csak
kitárni karjainkat, és mintha már tíz
éve ismernénk őket, jöttek és moso-
lyogtak, de volt bennük egy kis félelem
is, hogy „vajon hova visznek minket”?

Az első estétől nagyon féltünk. Mi
lesz, ha sírni fognak, ha haza akarnak
menni?

- Istenem, ilyenben még nekem sem
volt részem! Kérlek, adj erőt, hogy kel-
lőképpen és időben jól tudjak gondol-
kozni, és ne lássák rajtam, hogy én is
félek.

Kézen fogva bementünk a 13 szé-
pen előkészített szobába. Mindent be-
mutattunk, hol fognak lakni, fürödni,
aludni, és megismerték a legújabb ba-
rátnőjüket is, Fruzsi macit, kihez hoz-
zábújhatnak minden áldott este.

A vacsora után köszöntöttük őket
ebben az új otthonban, hálát adtunk a
mindennapi eledelért.

Majd jött a fürdés ideje, jöttem-men-
tem a folyóson, füleimet tágra nyitot-
tam, hogy mindent halljak, még azt is,
ha valakinek könnycsepp folyik a kis
arcocskáján az otthon utáni vágyért.

De az Úr jó, s mit is hallok: kacagást,
de olyat, hogy bekopogtam a leány il-
lemhelyre, ahol Böbe néni éppen egy
angyalarcú szőke kislánnyal volt, aki
a tusolókabin kellős közepén táncolt,
és nagyon hangosan kacagott a meleg
víz alatt.

Hát így kezd az ember szíve helyre-
állni, s még jobban dobogni, mert az
öröm is megszorongatja a szívet.

Kijöttem, és nekitámaszkodtam az
ajtónak. Na, ez jól sikerült - gondoltam.
De nézzük a többi kicsit is!

Mindenki új pizsamát vett fel, szépek

Kedves jó keresztszülők, ismerősök és minden áldott jó ember, akik a
Szent Ferenc Alapítvány nagycsaládjához tartoznak!



66 ___________________________________________________________________

voltak és tiszták. Igazán gyönyörű gye-
rekeket küldött nekünk a drága jó Isten!
Minden gyerkőc megfogta a Fruzsi
macit. Egy imát mondtunk, és nyakig
betakarva el is aludtak, sőt horkoltak is.

Hogy milyen nagy csodát tett a meleg
víz! Rögtön el is altatta őket, én pedig
leültem a folyosóra, és hallgattam nyu-
godt szuszogásukat, mély alvásukat,
majd kimentem az udvarunk közepére,
és felnéztem a csillagos égre, s csak
annyit mondtam könnyes szemmel:

- Istenem, köszönöm! Átmentem a
mai nap vizsgáján. Minden áldott kis
madárka itt a fészekben, tiszták, jólla-
kottak, és nyugodtan alszanak. Áldott
legyen a Te szent neved!

És teltek a napok. Most már jobban
ismerjük egymást. Összeszokunk, mint
a kotlóanya a kis csibéivel. Együtt ta-
karítunk, tanulunk, énekelünk, imád-
kozunk minden áldott nap, és temp-
lomba járunk.

Nekünk sem volt könnyű, hogy el-
érjük, merjenek megnyílni, s nekünk a
gyermeki lélek közepébe jutni, hogy a
kicsi merjen az ölünkbe ülni és be-
szélni magáról, lelki bánatáról, örö-
meiről, mert bíznia kell bennünk, hogy
jó útra tudjuk őt terelni.

Hála Istennek, egészségesek, a prüsz-
szögésen kívül még nem volt gond, és
a jó Isten még szép időt is adott nékünk.
Fejlődünk, kezdenek gyűlni a tanulási
jegyek is. Pár gyerekkel újra kellett kez-
deni az ABC titkait, sokat gyakoroljuk
a szorzótáblát, hogy kemény alapokkal

tudjunk továbbindulni egy új útra itt, a
Gyermek Jézus Otthonban.

A jó Isten küldött segítőtársakat is. Is-
teni segedelemmel szépen bebútoroz-
tuk az otthonunkat. Majd jöttek az úgy-
nevezett „angyalok”, akik megkérdez-
ték, hogy mire van szükségünk, és hisz-
szük, hogy a jó Isten akkor irányít ide
„angyalt”, amikor a legjobban szüksé-
günk van rá.

Kétkezi segítségre pedig mindig
szükség lesz. Hely jócskán van a ker-
tünkben, és ha valaki bevállalja, és rá-
szán egy kis időt, mi előre is nagyon
szépen köszönjük a segítségét és ál-
dott idejét.

A tavasz folyamán szeretnénk meg-
szervezni, hogy minden áldott jó ember
vagy család lepjen meg minket egy ró-
zsatővel, (a nevük egy címkén lesz je-
lölve) és a gyerekek majd szépen gon-
dozzák azt. Közösen így szebbé tudjuk
varázsolni környezetünket. Ha van szí-
vükben dallam, a szeretet dallama, se-
gítenek. Ha lesz, aki ösztönösen segít,
s lesznek, akik ránk figyelnek, az ő
ténykedésük ír és balzsam, mert ebből
születik az önzetlen segítőkész hajlam.

Adj egy órát az életedből, hogy e
szép zsenge ágnak te legyél a víz a fa
tövén! Napfény, amitől nőjön, simo-
gatás a fészekben lakó kicsiknek, „an-
gyal”, kit Isten hozzánk küld!

Mély tisztelettel és szeretettel:

Kovács Ágnes nevelő
Székelyhíd
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A nyugodt október végi tájban azt hinnéd,
hogy csak a patak vize szalad hatalmas len-
dülettel a völgy felé. Pedig minden mozgás-
ban van. Semmi sem örök. Te magad is mint
a folyó, napjaid pergésével sodródsz a Vég-
telen felé. Vendég vagy e tájon, kósza vándor.
Miért építenél magadnak hatalmas fáradság-
gal nagy házat, gonddal rendezgetett múze-
umot, gátat, mely megállítani úgysem tud?

A patak nem gyűjt, mindaz, mit magával
sodor, az számára szemét, csak megtöri ra-
gyogását, szennyezi kristály habjait, ezért a
következő kanyarban partra löki, magából
kiveti.

Ülök a patak partján, és eltölt egy hatalmas
vágy a tisztaság után! Életemben az évek
alatt mennyi hordalék, uszadék került! Hány
nehézkesen bukdácsoló nyálkás cél, más által
rám aggatott megoldhatatlan feladat, a múlt
sok korhadt elvárása sodródik velem, ván-
szorgássá téve utamat! Azt a sok limlomot,
mit jó szándékkal adtak, vagy verejtékes mun-
kával magam szereztem, most nap mint nap

hurcolom - fáradt erőtlenségbe tor-
kolló cammogássá téve utam - a vég-
telen felé.

Nézem a könnyedén völgybe omló
patakot, a rohanó víz partjára lerakott
homokot, a fövenyre vetett színes
leveleket, ágakat, és látom, hogy az
erő, a céltudatos haladás forrása a
nagylelkű, mindent szétosztogató
ajándékozás!

Olyan egyszerű minden. Ülök egy
lapos kövön, nézem húgocskámat,
a tisztán tovahömpölygő gyors vizet,
és vágyok arra, hogy mindent nagy-
lelkűen szétosszak, hogy istengyer-
meki szabadságban, békében - akár-
csak e hegyi patak - szilajon Terem-
tőm felé haladjak!

Szeretettel: Csaba testvér

Ferences szegénység!

Bölcsesség
Adni kell, adni, mindent odaadni.

Munkát, erőt, életet,
Pénzt, ruhát és kenyeret.

Könnyet, mosolyt, simogatást,
Jó szándékot, jó akarást,
Imádságot, egészséget,
Melegséget, élő hitet.
Odaadni akárkinek,

A legelső nincstelennek.
Szeretetet adni...adni,

S érte semmit sem kívánni! 

Kalkuttai Teréz anya
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• Hogyan kezdődött a barátság Ju-
hász atyával és az egyházközséggel?

- Minden lakásunk szentelésekor
kezdődött, amikor Kazincbarcikára
jöttünk. Ott, akkor oldódott fel atya
először, ahogy sokat beszélgettünk,
ahogy gondolatainkat kicseréltük.
Egyívásúak voltunk, tehát hamar
megtaláltuk egymással a hangot.

A kazincbarcikai egyházközségbe
történő beilleszkedés is könnyen
ment. Boldog emlékű örökös világi
elnökünk, Nagymihályi Béla és gond-
nokunk, Sebők István, Hegedűs Fe-
renc és feleségeik hozzáállása párat-
lan volt. Sok kedves asszonyt ismer-
tünk meg a hívek közül. Nekünk

szinte rögtön úgy tűnt, hogy nagyon
régen ismerjük egymást.

Abban az időben a szentmise után
még ott maradtunk, és megbeszéltük,
hogy milyen segítségre van szüksége
az atyának, az egyháznak az elkö-
vetkező hétre.

A Berentei Vegyiművekhez kaptam
felvételt. Onnan pár lépés volt a be-
rentei plébánia, ahol Juhász atya la-
kott. Sokszor megálltam nála, és órá-
kat beszélgettünk arról, hogy Ka-
zincbarcikának ott lakó papra van
szüksége. Neveket nem sorolnék fel,
de ott kezdett Juhász atya köré von-
zódni az értelmiség is. Tervezőmér-
nökök, orvosok, hivatalnokok.

Az volt a cél, hogy a papunk kap-

Önzetlenül tettem, amit tettem

Az Avilai Nagy Szent Teréz-templom szente-
lésének 100. évfordulójára ünnepi kiadvány
jelent meg egyházközségünkben. A vissza-
emlékezésekben gyakran találkozunk Binó
Imre nevével, aki közel 30 éven át Juhász
István atya tevékeny munkatársa volt, és egy-
ben az egyháztanács elnöke. Vele beszélge-
tünk, hogy felidézzük az elmúlt évek hangu-
latát, és hogy megismerjük példaértékű éle-
tét és tevékenységét.
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jon egy szobát Kazincbarcikán, ami-
ben ellakhat. Mikor ez megtörtént, a
kedves hívek hozták az élethez szük-
séges eszközöket. 

Mindenki egy emberként dolgozott
azon, hogy a sárból vert fal egyenes
legyen, s lett kályha is, amivel fűteni
lehetett és ételt melegíteni. A hívő
közösség látta, hogy itt történik va-
lami, és ment minden a maga útján.

• Kazincbarcikára mindenki vala-
honnan jött. Te melyik településről
származol?

- Mi közvetlenül házasságunk első
évfordulóján jöttünk Miskolcról.
Szülőföldem a Szabolcs megyei
Döge község, majd Kisvárda. Szü-
leim kántortanítók voltak: édes-
anyám tanítónő volt, aki szükség ese-
tén kántorizált is. Kisvárdán az or-
solyita apácáknál végzett. Öten va-
gyunk testvérek.

• Mikortól lettél világi elnök, és
meddig tartott a megbízatásod?

- Hogy világi elnök mikor lettem,
azt nem is tudom. E feladatot mindig
szolgálatnak és nem tisztségnek érez-
tem, így az átmenetre sem emlék-
szem pontosan. Mobil voltam 1964-
től, hisz volt egy Trabantunk. Így én
voltam az, aki mindenben részt vett,
el tudott intézni sok mindent.

Soha nem éreztem többnek maga-
mat azért, mert aláírtam a költségve-
tést, elöljárókat fogadtam stb. Minden

társam tette azt, ami szükséges volt,
legyen az férfi vagy nő. 

Könnyebb lett a helyzetem, ami-
kor jelenlegi világi elnökünk, Tompa
István és kedves felesége, Margó
szintén a plébánia körül csoportosuló
hívekhez csatlakoztak. István és
Margó húzóerő volt mindig ebben a
közösségben, amióta Kazincbarcikára
költöztek.

Nagyon sok jó ember dolgozott
akkor az egyházközség kialakításán.
Kántorunk is így akadt. Egyik este
megjelent a plébánián egy alacsony,
fekete, göndör hajú fiatalember. Az
Irinyi Technikum kollégiumából ló-
gott el, s kérte, hogy hadd kántori-
záljon. Édesapja Károlyfalván volt
sekrestyés. Atya játszatott vele a har-
móniumon és hagyta énekelni, majd
Julihoz küldte, aki addig kántorizált. 

Tóth Barna – mert így hívták – be-
lépett, és egyből mindenre hajlandó
személy került egyházközségünkbe.
Dolgozott, szervezett, minden terü-
leten jártas volt. Még arra is lehető-
sége volt mint vegyésztechnikusnak,
hogy a gyárból akár egy temetésre is
kijöjjön, és segítse a szertartást. Addig
ugyanis mindig asszonyok énekeltek
Balázs Ilon néni szervezésében a te-
metéseken.

Hogy tisztségem mikor ért véget,
azt tudom: 1994-et írtunk akkor.

• Mely tevékenységekre emlékszel
vissza a legszívesebben?
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- Az általam nagyon szeretett „Ha-
rangszó” újságunkban sok mindent
leírtam már. Nekem minden megbí-
zás teljesítése szívügyem volt. A plé-
bánián koncentrálódott ifjúság na-
gyon közel állt hozzám. Házasságok
is születtek e gondozás idejében, nem
is egy, aminek nagyon örültünk.

De talán az új templombelső kiala-
kítása volt számomra a legemlékeze-
tesebb. Sok vita után kompromisz-
szummal jött létre az, ami történt.

Juhász atya betegsége miatt történő
otthoni ápolása pedig megmutatta,
hogy híveink mi mindenre voltak ké-
pesek. Orvosok, ápolók és sokan
mások szinte kérés nélkül jöttek a se-
gítségemre.

• A Boldog Gizella ereklyét hogyan
sikerült megszerezni, mely Szent
Teréz-templomunk jelentős „kincse”?

- Mindig nagy tisztelője voltam
első szent királyunknak. Boldog Gi-
zella is benne volt e tiszteletben, hisz
fiuk, Szent Imre herceg nevét adták
nekem is szüleim.

Kazincbarcika testvérvárosának –
Burgkirchennek - küldöttsége min-
den jeles ünnepen meglátogatta vá-
rosunkat és egyházközségünket is. A
küldöttség egyik tagja Horst Bründl
úr és felesége még magyarul is meg-
tanult, hogy jobban kommunikálhas-
sunk. Tőlük kapta ajándékba egy-
házközségünk Boldog Gizella földi
maradványaival érintkezett ereklyét

egy díszdobozban.
E dobozt a templomi szentségház-

ban őrizték. A hívek már el is feled-
ték e szép ajándékot és az ajándé-
kozó által írtakat: ”Feleségem és jó-
magam nevében ezt a két relikviát a
kazincbarcikai római katolikus
templomnak ajánlom és ajándéko-
zom. Hozzák Isten áldását a város
lakóira.”

Ekkor határoztuk el feleségemmel,
hogy az ezredfordulóra ajándékunk
az legyen, hogy lehetőleg méltó
monstranciában őrizzük e kedves
ereklyét. Miskolcon Csótai József
híres ékszerész vállalta, hogy méltó
ereklyetartót terveztet, majd elkészíti
azt, ezüst alapon aranyozva.

Az ereklyetartó elkészült teljes
megelégedésünkre, és a Szent Teréz-
templom Mária-kápolnájában kapott
helyet.

• Köztudott, hogy sok keresztgye-
reketek van, és komolyan élitek a ke-
resztszülők hivatását. 

- Igen, 12 gyermeket tartottunk ke-
resztvíz alá, és velük ma is szoros a
kapcsolat. Igazgatjuk útjukat most
is, vállalásunknak megfelelően. Több
keresztgyerekünk is van, akik nem
családunkból származnak, de ezt mi
velük sohasem éreztettük. 

Volt idő, amikor a keresztelő is fő-
benjáró bűn volt, megbélyegezte
esetlegesen a szülők további meg-
bízhatóságát, lerombolhatta karrier-
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jüket a pártállamban.
Sokan tudták, hogy mi ezzel mit

sem törődünk, így felkértek, hogy
sok esetben a szülők nélkül is vigyük
el gyermeküket a templomi keresz-
telésre. Hála a jó Istennek, nem uta-
sítottunk vissza egyetlen felkérést
sem. Sok örömünk van bennük, és
már gyermekeikben is.

• A kazincbarcikai cserkészcsapat
megalakulása illetve vezetése is a ne-
vedhez fűződik. Mit jelent neked a
cserkészet?

- Igen, a kazincbarcikai 165 sz.
cserkészcsapat első parancsnoka let-
tem, és az voltam húsz éven át. Nem
nekem volt ez köszönhető, ez csak
úgy jött magától.

1989-ben ismét felvettem a kap-
csolatot az általam szeretett és 1948-
ban megszüntetett cserkészvezetők-
kel. Egész életemet a tíz cserkész-
törvény szellemében igyekeztem élni.
Kértem a kerület vezetőit, hogy ad-
janak feladatot részemre. Pár hét
múlva felkértek, hogy vegyek részt
Kazincbarcikán Dr. Lázár Erika fő-
orvosnő és Kolumbán Zoltán lelkész
úr által szervezett tanácskozáson,
ahova már több gyerek és szülő is
eljön egy cserkészcsapat-alakítás
szándékával.

1989. szeptember 22-én az Egressy
Béni Kultúrházban meghirdetett ala-
kuló ülésen nagyon sokan voltak. Ké-
sőbb tudtam meg, hogy a résztvevő

felnőttek mindannyian úttörővezetők
voltak, és valaki részéről kötelezve is
lettek a részvételre, hogy ezt a pró-
bálkozást megtorpedózzák. 

Én csak hallgató voltam ott, de ké-
sőbb éles vita kerekedett, mert a szer-
vezők és én sem voltam hajlandó el-
ismerni, hogy együttműködjön a két
különböző nézetet valló ifjúsági cso-
portosulás.

Az volt a döntő érvem, hogy „a
cserkész híven teljesíti kötelezettsé-
geit, melyekkel Istennek és hazájá-
nak tartozik”. Ez nálunk az első, a be-
csület törvénye.

Kérdésemre, hogy istenhívők-e
azok, akik ezt akarják tanítani és val-
lani, senki nem válaszolt. Kértem, te-
gyék fel a kezüket, akik példamuta-
tóan tudják e törvényt élni és taní-
tani. Egyedül maradtam, és csak a
cserkészkerület vezetői, a két szer-
vező jelentkezett.

- Ha ez így van, nincs miről be-
szélni – mondtam, hiszen hogyan
késztetnék leendő cserkész-, úttörő
tagjainkat, ha nem hisznek Istenben?
Hogyan élnék e törvény szellemét,
és igyekeznének azt megtartani?

Csend lett. Kellett nekem szólni! –
gondoltam. A kerület vezetői engem
ott rögtön megbíztak, és kijelöltek
az alakuló cserkészcsapat parancs-
nokának.

Hogy mit jelentett ez számomra?
Azt, hogy 20 gyereket azonnal meg
tudtam nyerni a cserkészeszméknek,
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taníthattam őket hazaszeretetre, cser-
késztudásra, aztán én is nyilvánosan
cserkész lehettem újra. 

• Úgy tudom, hogy nagyon sok he-
lyen megfordultatok zarándokként.
Hogyan éled meg ezeket az utakat?
Melyik a legkedvesebb zarándokhely
számotokra?

- Trabantunkkal nagy utazókká vál-
tunk. A lehetőségeknek megfelelően
hol keletre, hol nyugatra utaztunk,
általában csak kettesben. A hobbink
a bejárt terület megismerésén túl a
templomok felkeresése és a piaco-
kon történő barangolás volt.

Egy újságcikk kapcsán rábukkan-
tunk egy utazási irodára, amelyik ki-
zárólagosan zarándokutakat szerve-
zett és vezetett. Egy próbaút során
megismertem a hívő katolikus tulaj-
donost, idegenvezetőt és autóbusz-
vezetőt is egy személyben. Hazaér-
kezésünk után mindenkinek lelkesen
beszéltünk felejthetetlen élménye-
inkről. 

Ha már mi pozitív élményt szerez-
tünk, nem volt hiány a zarándokolni
kívánó hívekben sem. Feleségem lett
a szervező, és egy stabil zarándok-
csoport összefogója. Igen sok helyen
megfordultunk, kazincbarcikai hí-
vekkel utaztunk, és jól éreztük ma-
gunkat. Így ismertük meg szent he-
lyeinket a Szentföldtől egészen Má-
riabesnyőig.

Nehéz helyzetben vagyok, ha rang-

sorolnom kellene. Mindegyik zarán-
dokhely lelki élmény számomra, de
talán a Szentföld, Fatima és Lourdes
a legemlékezetesebb.

• Hallottam, hogy szívesen töltitek
szabadidőtöket az Ibolyás-völgynél lévő
kertetekben. Műveled még a kertet?

- Igen, a kertünk egy támpont csa-
ládom és minden barátunk számára.
Sok szép emlék fűződik az ott kiala-
kult mély barátságokhoz. Tartottunk
ott összejövetelt az utasainkkal, a kü-
lönböző alapítványok tagjaival, ba-
rátokkal. Legemlékezetesebb az, ami-
kor szinte évente keresztgyerek-ta-
lálkozókon 20-25 keresztgyerek szó-
rakozik ott önfeledten.

• Kedves Imre! Mióta ismerlek ben-
neteket, mindig jó szívvel adakoztok
az egyházközség javára, de támogat-
tatok szervezeteket, egyéni rászoru-
lókat is szép számmal, amivel soha
nem hivalkodtok. A jó Isten áldjon
meg érte benneteket.

Bár már nincs tisztséged az egy-
házközség vezetésében, még mindig
számítunk rád. Az évek hosszú során
szerzett tapasztalataid okán még min-
dig segítségedet kérjük, hozzád fu-
tunk, ha tanácsra van szükségünk.
Adja Isten, hogy Erzsikével erőben,
egészségben éljetek mindketten, és
még sokáig segítsétek egyházközsé-
günket!

govka
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A Hit évében vagyunk, ezért talán
jobban figyelünk saját és környeze-
tünk hitének alakulására, megnyil-
vánulására.

A lányommal történt ez év nyarán
az eset, ami érdekesen végződő, hit-
ben gazdag esemény volt számunkra.
Meleg nyár lévén egy hétvégén cur-
sillós barátnőjével a Tisza partján,
Poroszlón kerestek enyhülést és pár
napos kikapcsolódást. Az utolsó
napon a strandról a parkolóban lévő
kocsihoz menve vették észre, hogy
az egyik hátsó lámpa összetört. Pró-
báltak szemtanút keresni a parkoló-
ban és a szemben lévő üzletben is, de
senki sem látott semmit.

Nagy sóhaj!… ennyivel drágább
lesz a strandolás - gondolták. Elin-
dultak haza, amikor is meglátták az
ablaktörlő alatt lévő kis cédulát, jól
elrejtve, hogy ki ne essen, és más ki
ne húzza. Gyorsan megálltak és ol-
vasni kezdték. Egy telefonszám és
pár sor bocsánatkérés állt benne,
amiért a lámpa betört.

- Ez a valaki biztosan keresztény
lehet, esetleg még cusillós is, aki
látta a szélvédőn a „halacskát”. Ezért
állt így a dologhoz, és nem hajtott el
csendesen, mint aki jól végezte dol-
gát – vélekedtek a lányok. Megerő-
södött bennük a másokba vetett, és
természetesen az Istenbe vetett hit,
aki nem hagyja cserben az Őt sze-
retőket. A telefon egy felvidéki ma-
gyar zsebében csörgött, aki vállalta
a kár anyagi rendezését.

A cursillósok minden év augusztusában ta-
lálkoznak Makrancon az ottani cursillósok-
kal. Mi is készültünk erre a kedves találkozóra
a lányommal együtt. A kárt okozóval ott ta-
lálkozott a lányom és mi is. Az ismerkedés és
beszélgetés után apostoli kötelességünknek
tartottuk meghívni őket a cursillóra. Jelentke-
zési lapot kaptak - a feleségemnél mindig van
-, amit el is fogadtak, és ígérték, végiggon-
dolják a lehetőséget.

Jó reklám volt, hogy a szemük láttára tud-
tuk megmutatni azt a szeretetet, a találkozás
örömét az ott lévő cursillósokkal, amit az egy-
házban máshol nem tapasztaltam (sajnos). 

Már sokszor végiggondoltam, miért is nem
tudjuk mi, keresztények úgy szeretni egymást
- sőt mindenkit - mint a cursillósok teszik.
Talán el kellene menni másoknak is - minden-
kinek - egy cursillós hétvégére, hogy ledöntsük
az elválasztó - ha nem is falat - de kerítést!

Rajtunk nem múlik, nagy szeretettel várunk
mindenkit, és nemcsak mi, hanem Krisztus is
hív mindenkit, és vár szeretetének megta-
pasztalására.

Farkas Gábor

A cursillósok hétköznapi hite
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• Hogyan kerültél ki Rómába, a Va-
tikán közvetlen közelébe?

- Pásztor Pascal atya révén. Ő tele-
fonált nekem még 2004-ben, hogy
szükség lenne pár hónapra Rómában,
a Pápai Magyar Intézetben egy jó sza-
kácsra. Elvállaltam, és akkor egy ne-
gyed évet töltöttem ott, majd 2010-ben
egy újabb felkérést kaptam, s akkor
két évig voltam az intézet szakácsa.
Idén nyáron jöttem haza véglegesen.

Bevallom, a családom támogatása
nélkül nem mertem volna belevágni, de
ők is bátorítottak, s nem bántam meg,
hiszen életem során nem igazán adó-
dott lehetőség világot látni, más népek

kultúráját, szokásait megismerni.

• Megtudhatnánk többet erről az in-
tézetről?

- Ez egy négyemeletes épület a
Lungo Tevere partján. Az első emele-
ten van a Magyar Akadémia, a máso-
dikon a Pápai Magyar Intézet, a többi
emeleten vendégszobák az itt lakó és
tanuló atyáknak és a Magyarországról
ide érkező vendégeknek. 

• Mi volt a napi teendőd, s általában
mit főztél?

- A nap mindig reggeli szentmisével
kezdődött az intézet kápolnájában, s

Akik ismerik és szeretik őt – Rádai Bálintnét, Annuskát -, az
utóbbi időben ritkán találkoztak vele, legfeljebb karácsony és húsvét táján, vagy
esetleg a nyári szünidőben. Rómában élt két és fél évig, ott főzött a Pápai Ma-
gyar Intézet lakóinak, az örök városban posztgraduális képzésben résztvevő ma-
gyar atyáknak, az oda látogató egyházi elöljáróknak, valamint a diplomáciai fo-
gadások résztvevőinek. De hívták többször a Magyar Vatikáni Nagykövetségre,
a Germanicum - Hungaricum Kollégium egyes rendezvényeire is. Fél évig pedig
a Szent István Ház szakácsaként tevékenykedett.

Kevesek mernék vállalni, hogy nyugdíjasként - közel a hetedik X-hez - nap mint
nap 10-20 személyre főzzenek, és nem is akárhogyan, hiszen a rektor atya - Dr. Német
László - ma is szeretettel gondol vissza az általa elkészített finom magyaros éte-
lekre és szeretető gondoskodására.

A Rómában eltöltött időszak élményeit – úgy érzem - érdemes megosztani új-
ságunk kedves olvasóival is.

Annuska
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fél 8-kor volt a reggeli. Pontban 1 óra-
kor tálaltam az ebédet, majd este 8-
kor vacsoráztak az atyák. A nagyobb
beszerzéseket rektor atya végezte, s a
legszükségesebbeket – pékárut, tejter-
méket - a közelben vásároltunk.

Furcsa volt megszokni, hogy Olasz-
országban nem lehet tejfölt kapni, de
felfedeztünk egy ukrán boltot, ahol azt
is be lehetett szerezni. A zöldségek
közül a karalábét, a fehér répát, a pap-
rikát és a tököt nem ismeri az olasz
konyha, amin szintén meglepődtem.

Általában magyaros ételeket főztem,
de előfordult, hogy jellegzetes olasz
fogások kerültek az asztalra, melyek-
nek a receptjét az internetről szedtük le.
Ilyen volt pl. a halas tészta, ami nekem
is ízlett.

• Mit csináltál szabadidődben, ha
egyáltalán annak lehet nevezni azt a
pár órát, ami az étkezések között volt?

- Sokat sétáltam, ismerkedtem Róma
nevezetességeivel, és templomokat lá-

togattam. Nagyon megszerettem és
gyakran felkerestem II. János Pál pápa
templomát - a Szent Brigitta templo-
mot -, amit lengyel nővérek tartottak
rendben.

Rektor úr is elvitt bennünket több-
ször zarándokhelyekre. A legemléke-
zetesebb Assisi volt, de voltunk a ten-
gernél is.

• Milyen az adventi időszak Olasz-
országban? Hogyan készülnek az em-
berek a karácsonyra?

- Bevallom, főleg a hipermarketek
reklámfogásai jelzik a karácsony kö-
zeledtét. Az enyhe időjárás is teszi ezt,
mert nagy hidegek nincsenek, s a hó is
ritka jelenség. Fenyőfát Rómában csak
a Szent Péter téren állítanak, a csalá-
doknál ez nem szokás, és a Mikulást
sem ünneplik az olaszok. Karácsony-
kor az ajándékok jelzésszerűek, nem
úgy, mint nálunk.

A karácsony jelképe ott a betlehem,
ami minden családban megtalálható.

Feltámadási reggeli

Betlehem a Szent Péter téren
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A templomokban is csodálatos betle-
hemi kompozíciókat állítanak fel,
majdnem életnagyságú figurákkal.
Nagy szeretettel kerestem fel ezeket, s
ilyenkor éreztem, hogy a lelkem me-
legséggel telik meg.

• Ottléted alatt történt a pápaváltás,
XVI. Benedek pápa leköszönése és Fe-
renc pápa megválasztása. Milyen érzés
volt szemtanúja lenni e történelmi ese-
ménynek?

- Megható volt, s hálát adtam az
Úrnak, hogy Rómában lehettem ebben
az időszakban. Én szerettem Benedek
pápát is, többször vettem részt szent-
misén, amit ő mutatott be. Ferenc pá-
páért pedig - közvetlensége miatt - az
olaszok szinte rajonganak. Ha az idő
engedi, az audienciákat is a téren tart-
ják a hatalmas tömeg miatt. (Amióta ő
a pápa, sokkal többen látogatják a
templomokat is.)

• Vágyódsz vissza Rómába?

- Igen, valami visszahúz. Nagyon
szép időszak volt ez az életemben, nyu-
godtnak, kiegyensúlyozottnak éreztem
magam a sok munka ellenére is. Nem
volt az a rohanás, mint nálunk, az em-
berek lazábbak, közvetlenebbek, ott
mindenre van idő – ez az olaszos men-
talitás. Az üzletek csak reggel 9-kor
nyitnak, s 11-től délután 3-ig minden

zárva van a szieszta ideje alatt, majd az
élet estefelé kezdődik, s éjfél után csen-
desedik el minden.

De nem hiszem, hogy visszamegyek
- bár lehetne -, mert már én sem fiata-
lodom. Szeretnék minél több időt a
családommal tölteni, az unokáimmal
együtt lenni.

• Annuska! Keveseknek adatik meg,
hogy ilyen közel legyenek – térben is –
az Úr földi helytartójához. Te kivá-
lasztott voltál valamiért, s örülünk, hogy
a magad szerény módján a mi egyház-
községünket is odaimádkoztad a Min-
denhatónak. Kívánjuk, hogy kedvessé-
gednek, önzetlen segítőkészségednek
még sokáig részese legyünk mi is!

b.m.

A Spanyol lépcső és a Szent Péter tér
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Gyerekeknek karácsonyraGyerekeknek karácsonyra
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Gyerekeknek

Pont az év végére!
Kösd össze a pontokat, és színezd ki a rajzot! Ha elkészült a kép,

tedd a fa alá, és szerezz vele örömet a szüleidnek!
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A történet egy öregember-
ről szól, aki a hegyek között élt
fiatal unokájával. Minden reg-
gel a nagyapa korán kint ült a
konyhában, és olvasta a régi,
megviselt Bibliáját. Az uno-
kája, aki ugyanolyan szeretett
volna lenni, mint ő, mindenben
utánozni igyekezett a nagyap-
ját. Egyik nap megkérdezte:

- Papa, én is próbálom ol-
vasni a Bibliát úgy, mint te, de
nem értem azt. És amit értek,
azt is elfelejtem, amint becsu-
kom. Mire jó a bibliaolvasás? 

A nagyapa - aki közben sze-
net tett a tűzre - csendesen oda-
fordult hozzá, és azt mondta: 

- Fogd meg ezt a szenesko-
sarat, menj le a folyóhoz, és
hozz egy kosár vizet! 

A fiú úgy tett, ahogy mond-
ták neki, bár az összes víz ki-
csurgott a kosárból, mielőtt
visszatért volna a házhoz. A
nagyapa nevetett, és azt
mondta: 

- A következő alkalommal
egy kicsit jobban szedd a lábad!
– és visszaküldte azzal, hogy
próbálja újra. 

Ezúttal a fiú gyorsan futott,
de a kosár megint üres volt,
mire hazatért. A szuszból ki-
fogyva mondta nagyapjának,
hogy lehetetlen a kosárban
vizet hozni, és elindult, hogy
vödröt kerítsen a kosár helyett.

De az öregember így szólt: 
- Nem igyekszel eléggé! - Ezzel el is indult, nyil-

vánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan
sikerül a következő forduló. 

Bár a fiú tudta, hogy ez lehetetlen, törte magát,
hogy a nagyapja lássa igyekezetét. Megmerítette a
kosarat és futott, ahogy csak tőle telt. Természete-
sen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a
kosár már üres volt. Alig bírt beszélni.

- Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gon-
dolod? 

Az öregember azt mondta:
- Nézd meg a kosarat! A fiú ránézett, és a kosár

másmilyen volt. A régi, piszkos szeneskosár helyett
egy tiszta kosarat látott. 

- Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát ol-
vasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem emlékszel
mindenre, de amikor olvasod, az kívül-belül meg-
változtat. Ez Isten munkája az életünkben. Ez az,
amit csak Isten tud elvégezni. Átalakít bennünket
kívül-belül, és ezáltal lassan Krisztushoz, Fiához
leszünk hasonlóak… 

Ismeretlen szerző

Esti mese
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Fiatal pár lép be a város legszebb já-
téküzletébe. A férj és a feleség hosszasan
nézegeti a színes játékokat. Némelyek
fenn sorakoznak az állványokon, mások
a mennyezetről lógnak le, vagy a pulton
fekszenek szívderítő tarkaságban. Van-
nak itt síró és nevető babák, elektronikus
játékok, kicsike konyhák, melyekben lán-
gost és süteményt sütnek.

Nem tudják eldönteni, hogy melyiket ve-
gyék meg. A csinos eladónő hozzájuk lép.

- Nézze - kezdi magyarázni a feleség -
nekünk egy pici kislányunk van, és mi

sokat vagyunk távol hazulról, gyakran
még este is.

- Olyan kislány, aki keveset mosolyog
- folytatja a férj.

- Szeretnénk neki venni valamit, ami
boldoggá tenné akkor, ha mi nem va-
gyunk mellette... Valamit, aminek örülne,
ha egyedül van - veszi át a szót újra az
asszony.

- Nagyon sajnálom - szólal meg udva-
riasan az eladónő -, de mi nem árulunk
szülőket.

Bruno Ferrero

Nem vásárolható ajándék

A férfi lassan megmozdult, átfagyott
tagjait dörzsölgette. Gondolataiban a rég-
múlt karácsonyok emlékei kavarogtak. A
meghitt gyermekkori karácsonyok, ami-
kor a nagy barna mackót vagy a villany-
vonatot kapta.

A későbbi években, amikor már fel-
nőttként saját családjával ünnepelt: a kis-
lánya földöntúli boldogsága a játékbaba
vagy a bababútor láttán.

Istenem, hogy tudott örülni, és meny-
nyire szeretett hozzám bújni - gondolta
a férfi. Mennyire apás volt!

Már régóta nem várta a karácsonyokat,
sőt egy idő óta egyenesen gyűlölte. A
válás utáni magányos karácsonyokra sem
szívesen gondolt. Amióta pedig az utcán
tengette életét, gyűlölt minden ünnepet.

Ez a hatodik karácsony, amit hajlékta-
lanként az utcán élt meg, és számára csak

az emlékek maradtak. Megszokta a szám-
kivetettek és megvetettek életét. Először
még zavarta egy-egy szánakozó adomány
elfogadása, mára azonban a teljes közö-
nyösség és beletörődés vált az életszem-
léletévé.

A telet nem szerette a hideg miatt, a többi
évszakok elfogadhatóvá váltak. A lényeg,
hogy legyen egy kis ennivaló és néha-néha
valami innivaló. Az ital – az jó. Elbódít és
segít elfeledtetni a kilátástalan helyzetet.

...Ismét érezte a csontig hatoló hide-
get. Felnézett az égre, és úgy gondolta,
10-11 óra között lehet az idő. Elhatározta,
hogy minden ellenérzését félretéve, el-
megy a menhelyre ebédelni. Nem sze-
rette a menhelyet. Nem tudta meghatá-
rozni az okát, de nem szerette.

A menhelyen jó meleg, néhány ismerős
sorstárs barátságos köszöntése, és ünne-

Karácsonyi ajándék
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pinek éppen nem nevezhető ebéd fogadta. 
Az ebédosztó, amikor rákerült a sor,

megkérdezte, tegnap este miért nem jött,
hiszen sült hús volt, és még egy szelet
sütemény is. A férfi csak megrántotta a
vállát, de nem válaszolt. Az ebédosztó -
mintegy kárpótlásul - két kemény tojást
adott a főzelék mellé.

A leves meleg és sós volt. A főzelék
ízetlen, ráadásul nem is szerette. De meg
kell enni, mert szüksége van az energiára. 

A férfi lassan evett és minden falatot jól
megrágott. Nem volt miért sietni. Régóta
nem volt miért.

A két tojást a végére hagyta, majd gon-
dolva a holnapra is, csak az egyiket ette
meg. A másikat egy kétes tisztaságú zseb-
kendőbe csavarta, és a szatyorba rejtette.

Amikor kifelé indult, meglátta a men-
hely vezetőjét. Nem akart vele találkozni,
mert tudta, hogy megint rákezdi, hogy

miért az utcán tölti az éjszakát. Szeren-
cséje volt, mert megállították. A férfi ki-
használva a helyzetet, gyorsan távozott.

Az utcán csavarogva megindult a körút
felé. Azt gondolta, karácsony lévén az
emberek talán adakozóbbak. A szokott
helyére ment. Igaz, nem a legjobb hely
volt a körúton, de néha egészen jó kis
pénz összejött.

A forgalom hullámzó, de inkább gyér
volt. Ennek megfelelően a kocsiból ki-
nyújtott forintok is igen kevés összeget
tettek ki. Már sötétedni kezdett, és alig
több mint négyszáz forint gyűlt össze.

Megvárom, amíg teljesen besötétedik -
gondolta a férfi - aztán elmegyek. Sok jó
már úgysem lesz. Ahogy csoszogott a ko-
csik között, látta, hogy a következő autó
ablaka leereszkedik, és egy kéz az ala-
mizsnát nyújtja. Odacsoszogott, hogy el-
vegye a pénzt. A férfi és a sofőrülésen ülő
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nő tekintete egyszerre találkoztak. Mind-
ketten megkövülve nézték a másikat.

- Apa? - csúszott ki önkéntelenül a nő
száján a kérdés.

- Kislányom - dadogta a férfi zavartan.
A lámpa zöldre váltott, de a nő nem in-

dult. A két ember megmerevedve nézte
egymást.

- Anya, miért nem indulsz már? - csi-
vitelte a hátsó ülésen ülő aranyszőke hajú
kisfiú.

- Drágám, valami baj van? - kérdezte a
nő mellett ülő férfi is.

A hátsó kocsik előbb bősz dudálásba
kezdtek, majd szép sorban kikerülték a
zöld lámpánál veszteglő kocsit. A nő visz-
szarakta a fémpénzt a tárcájába, hossza-
san kotorászott benne, majd a férfi kezébe
nyomott két papírbankót, s az ismét zöldre
váltó lámpánál - visító kerekekkel indítva
- vadul elszáguldott az autó.

A férfi a kezében lévő két darab ötez-
rest nézte, és szeme megtelt könnyel. Elő-
ször könnyezett, amióta az utcán él, és
először érezte, hogy megalázták.

Máté László

Karácsonykor a pásztorokkal együtt
útnak indulunk, hogy megkeressük a bet-
lehemi istállót, a világ legcsodálatosabb
épületét, s benne megtaláljuk az újszü-
löttet, a betlehemi kisdedet, a kis Jézust.

Az elmúlt évszázadokban a világ kü-
lönböző részein sok csodálatos épületet
építettek, és napjainkban is készülnek
építészeti remekművek. Hatalmas temp-
lomok Isten dicsőségére, még hatalma-
sabb felhőkarcolók az emberi tudás di-
csőségére, és óriási bevásárlóközpontok
a vásárlás kétes dicsőségére.

De hiába építenek több száz méter
magas házakat vagy szállodákat a tenger
alá, nincs a világon még egy olyan cso-
dálatos ház, mint a betlehemi házikó,
amelyben megszületett a Megváltó.

Lehet fényes palotákat építeni, de az
egyszerű betlehemi istálló mindegyiknél
ragyogóbb, mert benne a világ Világos-
sága született meg. Lehet drága pénzen
gazdag házakat építeni, de a szegényes

betlehemi házikó mindegyiknél többet ér.
A kis betlehemi ház nem olyan, mint azok

a turista-látványosságok, amelyek előtt le-
nyűgözve állnak meg a kirándulók ezrei. De
mégis, ebbe a házba tér be az egész ke-
resztény világ, s térdel le a Gyermek előtt.
A betlehemi ház - Jézus születésének helye
- a világ legcsodálatosabb háza.

Az én szívem is ilyen csodálatos hellyé
válhat, ha megszületik benne Jézus! Má-
riának azért kellett egy egyszerű, szegé-
nyes istállóban világra hoznia gyermekét,
mert „nem kaptak helyet a szálláson”.

Mi ne legyünk olyanok, akik elutasítjuk,
elküldjük Jézust! Fogadjuk be Őt a szí-
vünkbe, adjunk Neki helyet az életünkben!

A pásztorok annak idején úgy tértek
haza, hogy szívükben magukkal vitték az
Urat. A karácsonyi szentmiséről mi is
Ővele térjünk haza, hogy a betlehemi
Gyermek megszentelje otthonainkat, és
békét adjon családjainknak!

Horváth István

A legnagyobb csoda
(részlet)
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Amikor elnyerte egy újság szerkesz-
tői székét, úgy érezte, megfogta az Isten
lábát. Rögtön felhívta a mamát, a papát,
no meg persze a kedves Mónikát, aki-
nek egyszerűen csak ennyit mondott:

- Megvan az állás, összeházasodha-
tunk!

Össze is házasodtak, és nemsokára
született 3 csodás gyermekük: Máté,
Mária és Lőrinc. Hat évig felhőtlen bol-
dogságban éltek, de ekkor az újság szer-
kesztősége kényszerűségből feloszlott.
A fiatal apa kénytelen volt egy másik új-
ságnál dolgozni, de ez sem húzta so-
káig. Az álláskeresés ezúttal reményte-
lennek tűnt.

A mama és a gyerekek napról napra
borúsabbnak látták a papa homlokát.
Végül egy este, vacsora alatt kitört be-
lőle a keserűség:

- Minden hiába! Ebben a szakmában
nincs semmi lehetőség: mindenhol le-
építések, elbocsátások....

Mónika megpróbált lelket önteni belé.
Felidézte közös terveiket, eszébe jut-
tatta kétségbevonhatatlan tehetségét, be-
szélt a reményről...

Másnap az apa csak azután kelt fel,
hogy a gyerekek már elmentek hazulról.
Nehéz szívvel ült le az íróasztalához,
ahol dolgozni szokott. Pillantása a pa-
pírkosárra esett, amiben rózsaszín cse-
répdarabokat vett észre. Annak a 3 por-
celánmalacnak a darabjai voltak, ami-
ben a gyerekek őrizték megtakarított
pénzecskéjüket. 

Az asztalon maroknyi aprópénz és né-
hány kisebb címletű papírbankó hevert,
néhány színes gomb társaságában, alat-
tuk papírlap, rajta gyerekes ákombákom:
„Drága papa, mi hiszünk benned!”

Szeme könnybe lábadt, a sötét gon-
dolatokat mintha elfújták volna, s bá-
torsága visszatért. Ökölbe szorította a
kezét és megfogadta: A ti hitetek nem
szenvedhet csalódást!

Ma az egyik legnevesebb európai
kiadó igazgatójának íróasztala felett
ezüst képkeret függ. Az igazgató büsz-
kén mutogatja: - Ez a sikerem titka!

A keretben csak 1 fehér papírlap van,
rajta bizonytalan, kifakult írással:
„Drága papa, mi hiszünk benned!”

Bruno Ferrero

A három gyermek

Végy 1 kg meleg szeretetet, szitáld át a türe-
lem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön bele.

Adj hozzá:
• 1 l bátorságot,
• 3 dl szorgalmat,
• 1 dl jóságot, és
• gyúrd össze 1 tojásnyi kedvességgel, majd
• takard le tiszta jókedvvel.
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél,

szórd meg asszonyi kacagással, és tegyél rá
pár csepp nyugodt megfontolást.

Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel több le-
gyen, mint ahányan az asztalt körülülik, hiszen
mindig akad valaki, aki még rászorul.

Kívánom, hogy ebből a süteményből neked
is jusson, s így boldog lesz a Karácsonyod!

Karácsonyi sütemény
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Évezredek hosszú, sötét éjszakája borult az egész vi-
lágra. A várakozás templomi csendje ült mindenütt. Mert
mindenki várt. Várta a Messiást, akiről a próféták jöven-
döltek. 

És egyszer csak a keleti égen egy fényes csillag gyúlt.
Erre a jelre várt három bölcs és jeles király, akik napok óta
kémlelték az eget, mert tudták a csillagok állásából és az
Írásokból, hogy most kell megszületnie a Megváltónak. 

A királyok kiadták a parancsot a szolgáknak, hogy mál-
házzák fel a tevéket a hosszú útra. Hajnalban elindult a ka-
raván. Tél volt. A sivatagi éjszakák nyáron is nagyon hi-
degek, de ilyenkor!... Köpenyükbe burkolóztak, és még az
arcukat is elfödték, hogy megvédjék az erős szél által fel-
kavart homoktól.

Lassan felkelt a nap. Délre - a tél ellenére - magasra szö-
kött a hőmérséklet. Kínzó szomjúság gyötörte őket. Pihenni
csak egy-egy oázisnál álltak meg addig, amíg megitatták
a tevéket és megtöltötték a bőrtömlőket vízzel. De a víz
nem oltotta azt a szomjúságot, ami a lelkükben égett a forró
vágytól, hogy mielőbb láthassák a gyermeket.

Hetekig vándoroltak így. És a csillag vezette őket, amíg
meg nem állt Betlehem határánál. Letáboroztak, majd fog-
ták az ajándékokat és siettek, hogy átadhassák az újszü-

lött királynak. 
Mária, amikor meg-

látta a pompás ruházatú
idegeneket, riadtan fogta
ölébe gyermekét, és
megbújt József háta mö-
gött. A bölcsek meg-
nyugtatták őket, hogy
nincs mitől félniük, és
hódolatuk jeléül átadták
ajándékaikat: aranyat,
tömjént és mirhát. 

Gáspár aranyat hozott
annak jeléül, hogy a
földi kincseknél sokkal
többet ér a Jézusba vetett
HIT. Ő a Megváltó, aki
békét teremt Isten és az
emberek között.

Menyhért tömjénnel
hódolt. Amilyen köny-
nyen száll fel az illatozó
tömjénfüst, úgy száll fel
a lélek a hitből fakadó
REMÉNY szárnyain az
örök boldogságba. 

Boldizsár mirhával
telt kelyhet ad annak je-
léül, hogy Isten szíve
csordultig telve szere-
tettel, és nem csak egy
részt ad magából, hanem
önmagát adja áldozatul a
SZERETET oltárán.

T. Gyarmati Gabriella
karnagy - Miskolc

A három király
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A tengerparton egy halász felakasz-
totta száradni a hálóját. Amikor kora
reggel kijött a kunyhójából, látta, hogy
egy hatalmas tarka madár akadt fenn
benne. Miközben a hálót minden ol-
dalról gondosan rögzítette, azon gon-
dolkodott, mit tegyen a madárral. Ekkor
a madár emberhangon szólalt meg:

- Hallgass rám halász! Ha vissza-
adod a szabadságomat, gazdagon meg-
jutalmazlak érte. 

A halász ijedten kiszabadította a ma-
darat a hálóból, mire az arra kérte, hogy
üljön a hátára.

- Elviszlek most egy kinccsel teli szi-
getre, ahol annyi kincset találsz,
amennyit csak akarsz.

Hosszas repülés után egy kis szige-
ten leszállt a madár. A sziget tele volt
arannyal és drágakövekkel. 

- Válaszd ki a kincsek közül, amire
szükséged van! – mondta a madár.
Most elmegyek, de napnyugtakor visz-
szajövök érted. Van tehát időd válasz-
tani. 

A halász megszédült a kincsek ra-
gyogásától. Nem tudott egyet sem lépni
anélkül, hogy aranyba, gyöngybe vagy
drágakőbe ne botlott volna. Annyi
kincs volt ott, hogy a földet sem lát-
hatta.

Csakhamar legyőzte meglepettségét,

és bejárta az egész szigetet. Csak azon
járt az esze, mit és mennyit vigyen ma-
gával. Az arany azért csábította, mert
abból könnyebben lehet pénzt csinálni,
de volt egy kis probléma vele, túlsá-
gosan nehéznek bizonyult. 

Egy marék drágakő könnyebb lenne,
ér is annyit, mint egy zsák arany, vi-
szont nehezebb eladni! – így gondol-
kodott magában a halász. 

Amint ezen tűnődött, gúnyos neve-
tést hallott. Egy öregember állt mö-
götte. Öltözete szegényes, arca ráncos
volt. A sok kincs között igen nyomo-
rultnak tűnt.

- Azért jöttél ide, hogy kiszabadíts
ebből a nyomorból? Vigyél minél töb-
bet a kincsekből, hogy legyen nekem
egy kis zöldellő talaj, ahová néhány
növényt ültethetek!

A halász ebből semmit sem értett.
Ekkor az öreg bevezette őt a kunyhó-
jába, amely színaranyból volt. Az idős
ember a kunyhó elől nagy fáradság
árán eltakarította az aranyat és a drá-
gaköveket. Csak egy tenyérnyi hely
volt, ahol nem volt kincs. 

Ekkor tűnt fel a halásznak, hogy
egyetlen fát sem lát a szigeten, sem
füvet, sem bokrot. Méhecskék sem
zümmögtek a kietlen tájon. Mindenhol
csak a sok élettelen kincs hevert.  Az

Kincses sziget
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idős ember szomorúan mesélte el neki
élete történetét. 

Húsz évvel ezelőtt hozta ide a madár.
A kincs annyira elbolondította őt, hogy
kérte a madarat, hadd maradjon a szi-
geten, hogy így örökre a kincsek kö-
zött lehessen. Igaz, a madár intette,
hogy akkor a szigetet sohasem hagy-
hatja el, de ő kitartott a vágya mellett. 

Először abban bízott, hogy jön majd
egy hajó, amely elviszi őt a kincsek
egy részével, de reménye szertefosz-
lott. Utána már átkozta kapzsiságát.
Pokol lett az élete. 

A madár naponta hozott neki élel-
met, de süket maradt, amikor arra
kérte, hogy vigye el őt a szigetről. A
koldus legnagyobb szerencséjének tar-
totta volna, ha szegényen is, de visz-
szatérhetett volna hazájába. 

Néha hozott a madár a szigetre egy-
egy embert, akiket naplementekor
megrakodva visszavitt.

A halász megrendülve hallgatta a
történetet, majd mélyen elgondolko-
dott. Szeme előtt ott voltak a kincsek,

de látta a meggyötört embert is, így
azok hamar elveszítették értéküket. 

A szenvedő ember így szólt a ha-
lászhoz:

- Összegyűjtötted már a kincseidet?
Itt az idő, már jön a madár érted és a
kincseidért. 

Közben megérkezett a madár. Kér-
dezte, hogy minden rendben van-e,
összekészítette-e a kincseket? 

A halász ekkor kézen fogta az idős
embert, és azt mondta a madárnak:

- Itt az én kincsem – és rámutatott az
öregre. Őt szeretném magammal vinni. 

- Te vagy az első, akiben nem csa-
lódtam! – mondta a madár. Téged nem
kápráztattak el a kincsek, te a szívedre
hallgattál. Az emberi szív többet ér,
mint a világ összes kincse.

A madár elvitte őket. Együtt marad-
tak mindketten. A halász pedig azóta
minden alkalommal bőséges halfo-
gással tért vissza. Minden munkáján
áldás volt, így a legnagyobb örömre
tett szert.

Ismeretlen szerző

A szeretet közösséget teremt.
Ahol kiárad, ott virágba borul az élet,

és a feltétlen elfogadás örömében
begyógyulnak a sebek.

Te magad légy a szeretet!
Sosem leszel társtalan.

Simon András 

Egymással egymásért
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Egyszer a király sétára indult a kirá-
lyi kertben. Nyomasztó látvány tárult
elé: hervadó virágok, fonnyadó bokrok,
kiszáradt, korhadt fák.

A tölgyhöz fordult, s az így szólt.
- Elszáradtam, mert nem tudok olyan

magasra nőni, mint a fenyő.
A fenyőre nézett, s az sóhajtott:
- Korhadok, mert soha nem fogok sző-

lőt teremni, mint a szőlővessző.
A szőlőhöz lépett, s azt hallotta:
- Megfonnyadtam, mert soha sem tud-

nék úgy virágba borulni, mint a rózsa-
bokor.

Egyetlen egy élettel teli, viruló, virágzó
növényt talált a kertben, az árvácskát.

- Azt gondoltam - szólt az árvácska -,
amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha
tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél
volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha
rózsát, akkor rózsabokrot.

Mivel úgysem lehetek más, hát azzá
leszek, ami vagyok – legjobb tudásom
szerint.

Évekkel ezelőtt, amikor még nem volt
hűtőszekrény, az emberek jégházakat
használtak, hogy az élelmiszerek ne ro-
moljanak meg. Ezeknek a kis építmé-
nyeknek vastag falai voltak, nem volt
rajta ablak, csak egy jól záródó ajtó.
Télen, amikor a tavak befagytak, nagy
jégtömböket vágtak ki, és odaszállítot-
ták a jégházakba. Aztán a jégre szórtak
egy réteg fűrészport, és így az kitartott
majdnem nyárig.

Egyik nap egy férfi elvesztette értékes
karóráját a jégházban, miközben ott dol-
gozott. Áttúrta az egész fűrészport, szor-
galmasan keresgélt, de az óra csak nem
lett meg.

Egy kisfiú, aki hallotta, hogy elveszett
az óra, belopakodott ebédszünetben a

jégházba. Nemsokára megjelent az órá-
val együtt. A csodálkozó kérdésre, hogy
miként sikerült megtalálnia az órát, ezt
felelte:

- Jól becsuktam az ajtót, lefeküdtem a
fűrészporba, teljesen csendben voltam,
és meghallottam az óra ketyegését.

Gyakran nem halljuk tisztán Isten
hangját. El vagyunk foglalva azzal, hogy
buzgón, sőt néha kétségbeesetten keres-
sük az ő akaratát. Elcsüggedünk és tü-
relmetlenek leszünk, ha látszólag nem
kapunk feleletet. Talán még azt is felté-
telezzük, hogy Isten nem törődik velünk. 

De ha szeretnénk meghallani a hang-
ját, nemcsak jelenlétét kell keresnünk,
hanem el is kell csendesednünk előtte.

Forrás: világháló

Az elveszett óra

Azzá válok, ami vagyok
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Magányosan üldögéltem egy bevá-
sárlóközpont üvegcsarnokában. A há -
tam mögött szökőkút csörgedezett. El-
fásult tekintettel bámultam az egymás
mellett elrohanó embereket. Egyszer
csak hirtelen, mintha mindenki eltűnt
volna, nagy csönd lett körülöttem, és a
nagy csendből egy vékonyka hang kö-
szöntött.

- Szia!
Felkaptam a fejem. Egy kislány állt

előttem kék virágos ruhában, fehér ka-
lappal a fején.

- Nézd csak! Új szandált kaptam.
Lehet vele nyomdázni, mert mintás a
talpa - mutatott a lábára, majd fellépett
a szökőkút szélére. Bevizezte a szan-
dál talpát, és kacagva pördült körülöt-
tem néhányat, vizes lábnyomokat
hagyva a kövön. Nevetése visszhang-
ként verődött vissza az üvegcsarnok
faláról, és olyan volt, mintha sok-sok
szélharangot simogatott volna meg a
szellő. Körülnéztem, de nem láttam
vele senkit. 

- Ki vagy te? Mit csinálsz itt egye-
dül? – kérdeztem tőle aggodalmas-
kodva, mert túl kicsi volt ahhoz, hogy
egyedül legyen.

- A szeretet virágait szórom széjjel –
mondta mosolyogva. Boldogságtól su-
gárzó lénye és közvetlensége melegí-

teni kezdte magányos szívemet. 
Amíg ő nyomdázott kis lábacskái-

val, addig én azon gondolkodtam, mik
is lehetnek a szeretet virágai. Lelkem
legmélyén tudtam, mégis megkérdez-
tem tőle, már csak azért is, hogy mel-
lettem maradjon, hátha időközben elő-
kerülnek a szülei. 

- Mik a szeretet virágai? Te tudod?
Leült mellém, csodálkozva reám

emelte meleg tekintetét és sorolni
kezdte.

- Mosoly, egy baráti kézfogás, egy
ölelés, néhány kedves szó, meghall-
gatni mások baját, segíteni, könnyet
törölni… Hogy amerre jársz, lábaid
nyomán virág fakadjon… Ekkor felállt,
és sietve elindult a kijárat felé.

- Várj! Gyere vissza! – kiáltottam
utána, de már nem hallotta. Olyan
gyorsan tűnt el, mint ahogy megjelent.
A kövön még egy darabig láthatók vol-
tak vizes lábnyomai. 

Közelebb hajoltam, hogy megnéz-
zem - még mielőtt felszárad -, hogy
mit nyomdázott nekem. Minden láb-
nyomában virágok, és ez a szó volt ol-
vasható: SZERETET.

Azóta mindenhol ezt a kislányt ke-
resem, mert nagyon hiányzik.

Tavasné Gyarmati Gabriella
kántor - Miskolc Szent Anna-templom 

A szeretet virágai
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A kisgyermek nagyon várja a kará-
csonyt. Keresztény családban már ő is
tudja, hogy Jézus születését ünnepeljük
karácsonykor, és nem csupán az ajándé-
kozás teszi az ünnepet.

A gyermek tehát vár. Az adventi idő
- várakozási időszak, a kis Jézus eljö-
vetelének időszaka. A karácsonyt meg-
előző várakozás az eljövetelben nyeri
el jutalmát.

A négy hét elegendő a várakozásra, a
lázas készülődésre. Gyermekeinkkel el-
készítjük az adventi koszorút, melyet
négy gyertya díszít, 3 lila és 1 rózsaszín.
Hétről hétre eggyel több gyertyát gyúj-
tunk meg, melyek szimbolizálják a nö-
vekvő fényt, amit Isten Jézusban a vá-
rakozónak ad karácsonykor.

Óvodai tapasztalatom, hogy a kis-
gyermek szinte számolja a heteket: „Még
egyet meg kell gyújtani, hogy világosabb
legyen”- hangzott el egyiküktől az elmúlt
évben az óvodai hittan-foglalkozáson.

Azt is megfigyeljük velük, hogy a
gyertya lassan elég. Elfogy. Önmagát

feláldozva másokért. Erre alapozva to-
vább tudjuk beszélni a szülői, az em-
bertársi és az Isten felé irányuló szere-
tetet.

Készítünk adventi naptárt is, mely 1
angyal, 1 Mikulás és 22 rongyból varrt
hóemberfigurát tartalmaz. A kisgyermek
életkori sajátosságának megfelelő fel-
adatokat helyezünk a hóemberek seprő-
jére, amelyeket naponta bontogatunk.

Az ünnepléshez a finomságok is hoz-
zátartoznak, így utolsó héten mézeska-
lácsot sütünk a gyerekekkel. Együtt
gyúrjuk, lapítjuk, szaggatjuk, díszítjük a
formákat, és ajándékrajzot készítünk sze-
retteiknek.

Az ünnep közeledtével igyekszünk a
kisgyermekek lelkét is „ünnepi ruhába”
öltöztetni. Sok-sok apró esemény tölti
ki a várakozási időt. A kicsik örömmel,
kitárt szívvel tevékenykednek, önfeled-
ten várják a várakozás betetőzését: a ka-
rácsonyt, Jézus születését.

Belles Istvánné
óvónő - Bánréve

Kisgyermekek adventje



90 ___________________________________________________________________

Hát csak éppúgy kezdődött ez a nap
is, mint mostanság megannyi gyakran:
reggeli harccal, mi több, háborúval...

Szentmisére, Jenő bácsiék 60. há-
zassági évfordulójára készült a család
Sajógalgócra, mikor a nagylányom
„közölte”, hogy ő nem jön, mert prog-
ramja van, ami így fél órát is csúszik.
Megint elkeseredtem...

Aztán jött, mert jönnie kellett...
Kevesen voltunk. Az első sorokban

az unokák, dédunokák, a két jó öreg az
oltár előtt: üzentek annyi fiatalnak!...

Hazafelé ereszkedvén a galgóci
dombról – most is látni vélem – meg-
babonáz a perc: megállunk, október
van és gyönyörű napsütés, még egy

korty fény, itt rekedt nyár az őszben. Az
út szélén narancsos, pirosló kecske-
rágó, kékellő kökény: készen a hóra, a
fagyra – tudja a dolgát! 

Igen, megállunk, de a gyerekek sür-
getnek, indulnunk kell. Pedig kápráz-
tató az egész!

Október volt, vértanúk hava, iskolai
pörgés-forgás, „kipipált” ünnepek,
vásár és halloween, ez utóbbi egészen
„fergeteges”. 

Múltra és jövőnkre gondolok, amíg
a gyerekek civakodnak a hátsó ülésen
piff-puff, Bogi épp sírva fakad, ami-
kor balról (kész, tűz, rajt!) felbőg mö-
gülünk egy motor, valaki átnéz, kissé
zúg a fejem, le vagyok győzve...

Útközben …
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A fénysorompónál találkozunk... És
eszembe jut Galgóctól nem messze az
a kis bükki forrás... Amikor kisebbek
voltak, gyakran jöttünk ki ide. A hasz-
náltan vett, nekünk mégis újszerű au-
tóban nagyokat kacagtunk, egymásra
talált a család. Gyermekkoromban sok-
szor álmodtam, ma is álmodom erről...

Hirtelen elzúg Putnok felől a vonat,
kuplung és gáz... És hirtelen változott
meg közöttünk minden. 

Zsófiból csinos kamaszlány lett,
egyre kevésbé volt ránk szüksége. Jöt-
tek a viták, veszekedések, az új barát-
nők és a szokatlan hang, titkok, hajsü-
tővas és neonzöld körömlakk. És
csönd, újabb csönd, a sértődött téboly:
rossz apa voltam?

Jól ismerem ezt a korosztályt, kö-
zöttük élek és mozgok, nemcsak a tan-
teremben, folyosón, étkezéskor, udva-
ron, utcán is.

Kevésbé ismerik a rendet, s nehezen
taníthatók. Nem értik meg a csöndes
szót, mert maguk sem beszélnek hal-
kan. Nem hordanak órát, s nincs napi-
rendjük. „Online” közegben kissé ak-
tívabbak, és egy telefonnal élnek. Min-
denük megvan, mindennel elégedetle-
nek. Többségük szeret „lógni” - nem
szeret dolgozni -, mégis könnyű, kom-
fortos életre vágyik. Könyvtári napo-
kon el-elfigyelem őket - különöskép-
pen a fiúk -, fülhallgatóval a fejükön a
„gép” előtt ülnek és ölnek...

S folytathatnám, de ismét balról, a
Vadnai-tó felől láthatom újra a leg-
szebb képet - régi terv(!), üdülőház,
sátor és tűzrakóhely a vízparton - és

együtt még annyi jó napot...
Aztán Zsófit a visszapillantóban - a

kicsik már majdnem alszanak - kuksol
és duzzog kitartóan.

Az anyjával összenézünk.  Így érne
véget egy hétvége?...

Elképzelem, hogy elengedjük a
kezét... Menjen, amerre lát, szervezze
önállóan az életét! S látom körülötte a
sok kis kamaszt, akik ugyanezt teszik...
Szülők és nagyszülők nélkül? Mert
„ebben a mai világban..., és ezek a
mostani gyerekek már nem olyanok,
mint (…). Amúgy is mindig, mindenki
rohan, pláne ez az állandó stressz, soha
nincs időnk semmire (és senkire...).
Na, és ez az állandó pénztelenség,
szinte kilátástalan a helyzetünk...”

S néha valóban kilátástalan. Ezért ké -
zen kell ragadnunk őket! Induljunk tú-
rázni, tanuljunk együtt főzni, mutas-
sunk példát beszédben, köszönésben,
öltözködésben, segítsünk nekik felnőni...

Ez senkinek sem könnyű, de ha mi,
szülők és pedagógusok tesszük a dol-
gunkat - egyszer majd ezt is megírja
valaki - velünk lehetnek újra a fiatalok!
Ünnepeinken végre telis-tele lennének
a terek és a templomok... Talán...

A Barcika-táblánál ismét belefutok
egy pirosba. Van időm megfigyelni a
„huszonhatos” felé igyekvő bálaem-
bert, a „békeharcost”. Tudja, bár vége
van a nyárnak, hamarosan ázott lesz,
lucskos, csutakos és bizonnyal divatja-
múlt... Mégis tud mosolyogni a világra!
Szó, ami szó, lehet rá valami oka...

Ölveczki László
tanár
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Hol vagytok gyermekkorom szép karácsonyai, amikor az éjféli miséken a zsú-
folásig megtelt templomban - elnyomva az asszonyok hangját - felzengett a
sok erőteljes férfi torokból a Jézust köszöntő ének:

Gárdonyi, a jó tanító

„Mikor először lépsz az iskolába,
legyen arcodon Jézus nyájassága.
Szólítsd köréd a kisgyermekeket,
és simogasd meg kezecskéjüket.
S ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
gyermeki arccal búbánatosat,
ismerd meg benn’ a koránszenvedőt,
öleld magadhoz és csókold meg őt!”

Novelláiból és elbeszéléseiből ki-
tűnik, hogy mindig e hitvallás sze-
rint cselekedett, mert Jézus tanítása
volt az útmutató: a szeretet, a meg-
bocsájtani tudás és a másik ember
tisztelete.

Sokat gondolkodott az ember és a
világmindenség kapcsolatán. Töp-
rengései, vívódásai végül mindig a
hitét mélyítették, mert meg tudta látni
Isten keze nyomát a pici virágban,
egy vízcseppben vagy egy bogár-

Ezt a gyönyörű dalt Gárdonyi Géza
írta még szegény segédtanítóként, ami-
kor „még annyi pénze sem akadt, hogy
a pipáját dohánnyal megtömje.” Az
akkori idők néptanítóinak éhező, fázó,
nyomorúságos életét élte olyan vis-
kókban, amikben fűtés sem volt, ahol
befütyült a téli szél a törött ablakon, és
kedvére nyargalászva a kicsiny szo-
bában, havat szitált a padlóra.

De a nélkülözések közepette Gár-
donyi igazi tanító volt, telve külön-
leges hivatástudattal és szeretettel.
Cirógatva nyitogatta a kisgyermeki
lelkeket és szíveket, atyai jósággal
nevelte, oktatta emberségre, becsü-
letre, tisztességre a hasonlóan szegé-
nyes ruhájú mezítlábas gyermekeket.
Hitvallását az utókorra hagyta nap-
lójában:

„Fel nagy örömre, ma született,
aki után a Föld epedett…”
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szárny rezdülésében. Mindenütt és min-
denben a Teremtő mindenhatóságát is-
merte fel: a rendet és a törvényt, amely
alapján minden működik a „Nagy Ren-
dező” irányítása és akarata szerint.

Minden, ami körülvesz minket, de maga
a létezés is egy csoda! Ezt akarta meglát-
tatni, így oktatni és nevelni, erre az útra
terelgetni rongyos báránykáit. Ezért sze-
rették kis tanítványai, ezért becsülte a falu
népe.

Nem az előírt tanterv szerint tanított, és
ez volt a baj! Tanítóskodásának pár éve
alatt nem sok dicséretet kapott, elmarasz-
talást annál többet! 

Hogy meneküljön a nyomorból, felha-
gyott a tanítással, és ezt követően csak az
írásaiból tartotta fenn magát és családját.
Nagy veszteség volt ez a falusi gyerme-
keknek, és nagy szerencse az irodalomnak! 

Ám írásain keresztül is tanított gyerme-
ket, felnőttet egyaránt. Példaként szolgál a
jövő tanítóinak, a maiaknak is! Így kell kö-
zeledni a gyermeklelkekhez, hiszen a mai
kisgyermek is szeretetre éhes és szeretetet
koldul, mert rohanó világunkban sokszor
nem kapja meg azt még a családjában sem.

Lassan vége a Gárdonyi évnek. Jó lenne,
ha nem felejtenénk el a jövőben sem ezt a
szelíd tekintetű, szerető szívű, nagy írót és
jó tanítót! És azt, hogy az ő lelkében szü-
letett meg az ének, mely minden magyar
templomban felcsendül karácsonykor:

„Egyszerű pásztor térdeden állj,
mert ez az égi s földi király!”

Antónyi Lászlóné

150 évvel ezelőtt, 1863. au-
gusztus 3-án Ziegler Géza néven
látta meg a napvilágot Gárdony-
Agárdpusztán. Írói nevét Gár-
dony után választotta, s az 1890-
es évektől kizárólagosan Gár-
donyi Géza néven publikált.

1922. október 30-án (59 éve-
sen) Egerben hunyt el. Sírhant-
ján – az egri várban – ez a fel-
irat olvasható: 

CSAK A TESTE.

Egri csillagok – 1901   
Láthatatlan ember – 1902

Isten rabjai – 1908.

Gárdonyi Géza

Fontosabb művei 
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HITVALLÁSOM
„Akármilyen viaszból is a gyertya - a láng a fő!

Testileg akármilyen vegyület is az ember, a test nem a lélek.”
(Gárdonyi Géza)

Ha volna kincsem s aranykoronám,
mit életutamon gyűjthettem volna,
istenhitemmel tiszta életemben
kegyelmedért átnyújtanám, Neked adnám.

Az elszállt évek megtörték hangomat,
de Evangéliumodban felold a betű.
Örök lángot gyújtasz, hogy fény felé vezess,
így igazgatod el belső akaratomat.

Megváltott életem karodba zártad,
erőt s békét adtál, mit elfogadtam.
Harcoltam, megbotlottam, fohászkodtam -
Te segítettél. Köszönöm oltalmad.

Ha volna kincsem s aranykoronám,
mit életutamon gyűjthettem volna,
nem késtem még le semmiről, időt adtál,
kérhetem kegyelmed, ha feloldoznál.

Istenhitemmel újra tiszta életemben
valami titkos vágy játszadozik velem.
Belső sugallatra hív élet s halál Ura,
betűimhez rejtem, szent békességben.

Lépteidet hallom, feltűnik arcod fénye,
Tovaszállt évek hallatják hangjukat. 
Hinni akarók közé betűmorzsát vetek,
mert érthetően cseng a vallásos Ige.

Már van kincsem, gyöngyöm s aranykoronám,
vigyázva őrzöm, féltem, kigurulni látszik.
Felragyog a dicsfény, ünnepel kórusa,
hitem ereje nő,  már nem roskadozik.

Z. Farkas Erzsébet
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Gyakran csörög a még hagyományos,
vezetékes telefonom. Sokszor már úgy
érzem, hogy talán egy hivatalban sem
sokkal több a napi telefonhívás, mint
nálam. A hívónak persze ez valamiért
fontos: kérdez vagy közöl, de lehet, hogy
csak egyszerűen szólni akar valakihez.

A mai rohanó, elfoglaltsággal teli vi-
lágban időrablásnak is nevezhetném az
utóbbit, ha csak a fülem használnám a
hallásra. De olykor be kell kapcsolnom a
hangosítót, a „szívemet” is, hogy valóban
jól értsek, halljak és meghallgassak. 

A minap is ez történt. Bemutatkozott
gyakori hívóm, a 90 éves Márta néni.
Eleinte nem volt képben, hogy kit is hí-
vott, mert hol magázott, hol pedig egyik
vagy másik lányom nevét mondva be-
szélt hozzám egy budapesti szociális ott-
honból. Fő témája - mint mindig -, hogy
a nála összegyűlt sok nylonzacskót már
nem tudja a szekrényében tárolni. Újab-
ban minden telefonbeszélgetést ezzel
kezd, mert szeretne engem valamivel
meglepni. Korábban apró kis horgolt fi-
gurák voltak az ajándékok.

Beszélgetésünkben igyekeztem ráve-
zetni, hogy én én vagyok, akivel éppen
beszél, s hogy mostanában nem voltam
a gyerekeknél Budapesten, ezért nem lá-
togattam meg őt. Végül rájött, hogy
velem beszél, s hangszínváltással meg-
jegyezte:

- Tudod, nem is ezért hívtalak, csak ma
még nem szóltam senkihez.” (Egyedül él
ugyanis egy szobában.)

Mindennapjainkban sem szólunk sok-
szor senkihez. A családban azért, mert
nincs otthon egyszerre mindenki, este
pedig érdekesebb a számítógép és a tv,
mint a napi események megbeszélése,
vagy a mesemondás kisgyermekünknek. 

Utazásnál a mellettünk ülő egyáltalán
nem észleli az esetleges kérdést vagy köz-
lést a fülbe dugott vezeték miatt. Ez eset-
ben sem látható az emberi nyílt tekintet,
s a lélek valós képét tükröző arc sem.

Talán mégis reménykedhetünk, hogy
egyszer - mielőbb - vége lehet ennek a
göröngyös, hepehupás útnak az „útépí-
tők” segítségével. Tegyünk érte vala-
mit! Legyünk mi - keresztények - az út-
építők, s kezdjük el a munkát most, ad-
ventben - a 24. órában! -, hogy a meg-
született kisded Jézus ünnepére a szí-
vünkből kiáradó fény megszépítse kör-
nyezetünket! 

Keressük és hallgassuk meg a magá-
nyosokat - ha kell, telefonon is -, mert
hátha mi leszünk nekik aznap az egye-
düli megértő hang!

Gyermekeinknek, unokáinknak pedig
nagy örömet okozhatunk a karácsonyfa
alá helyezett mesekönyvvel, melynek
felolvasásával felejthetetlen perceket sze-
rezhetünk nekik. 

Apostoli Hitvallásunkat bővítsük ki
azon állításunkkal, hogy hiszünk az em-
berek jó szándékú megváltozásában!

Legyen ez a Hit évének egyik beérett
gyümölcse!

Szepsi Gyuláné

„Ma még nem szóltam senkihez…”
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Bratu Sándorné, Erzsike néhány évvel
ezelőtt a Harangszóban idézte fel a Med-
jugorjeban tett zarándokútja emlékét. Én
ekkor olvastam először a Krizevac ke-
resztútjáról, a Jelenések hegyén mondott
rózsafüzérről. Akkor arra gondoltam, Er-
zsike olyan szeretettel ír erről a helyről,
hogy ide nekem is el kéne menni. Őszin-
tén bevallom, ez sokáig csak szándék
maradt, mert a következő években min-
dig máshová zarándokoltam.

2010 októberében a Rózsafüzér Ki-
rálynéja-templomban hallottam ismét
Medjugorjéról. Alig harmincas éveikben
járó fiatalok meséltek arról, hogy ima-
közösségük már több alkalommal járt
ott. Az itt megélt különleges, varázslatos
érzés, ami eltölti az embert újra és újra,
visszavonzza őket. 

Feltettem magamnak a kérdést: miért
nem mentem már el, hiszen városunkból
is lehet jelentkezni erre a zarándokútra?

2011 októberében voltam először Med-
jugorjéban, amikor Magyarország külön-
böző részéről több mint 600 ember vett
részt a zarándoklaton. A velem egy buszon
utazók közül csak néhányan voltunk, akik
először utaztunk e kegyhelyre. Páran már
a negyedik vagy az ötödik alkalommal
jöttek, de volt, aki nyolcadszor indult útra,
mert úgy érezte: „Vár a Szűzanya, van
mit megköszönni, és van mit kérni.”

Ez év október 22-én negyedszerre vol-
tam a 800 fős magyar zarándokcsoport-
tal Medjugorjéban. A 16 órás út után

megpillantva az ismerős hegyeket és épü-
leteket, úgy éreztem, hazajöttem.

Valakitől hallottam, hogy „Medjugor-
jéban az ég a földdel összeér, a Szűzanya
itt mindennap átvonul a város felett, és
meghallgatja imánkat, kérésünket, kö-
szönetünket.”

Kemenes Gábor atya - a zarándok-
csoport lelki vezetője - 20 éve jár erre a
kegyhelyre. Az általa szervezett progra-
mok lelki feltöltődést biztosítanak az ott
töltött napokra. Lehetetlen mindenről
számot adni, így e néhány sorban csak
azt tudom átadni, ami engem annyira
megfogott, hogy újra szeretnék oda visz-
szamenni.

A szabadtéri oltárnál délután 5 órakor
kezdődik a rózsafüzér imádkozása. Az
előimádkozó atya után minden nemzet a
saját nyelvén folytatja az imát. Különle-
ges élmény sok ezer emberrel közösen
imádkozni a rózsafüzért. 

5 óra 40 perckor az atya bejelenti: szi-
lencium. Ebben a pillanatban elnémul a
tömeg, s mindenki csendben mondja fo-
hászát a felettünk átvonuló Szűzanyá-
nak. A közel egy percnyi néma csend
után újra felhangzik a rózsafüzér.

Az este 6 órakor kezdődő horvát szent-
misén a jelenlévő nemzetek nyelvén is fel-
olvassák az evangélium igéjét. Most 12
nyelven hallhattuk az ige hirdetését. A
szentmisén elhangzottakat tolmácsunk for-
dította, és kis rádiónk vagy telefonunk se-
gítségével foghattuk a helyi rádió adását.

Medjugorje - a béke szigete
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Erős fizikai próbatétel a Krizevac szik-
lás, meredek oldalán végigjárni a ke-
resztút állomásait. A helyi lakosok 1933-
ban kosárban hordták fel az építőanyagot
a hegy tetejére, és építették meg a ma is
ott álló fehér keresztet. Emberfeletti
munka, amit csak csodálni lehet.  

Felérve a hegy tetejére, közös ima és
ének száll az ég felé. Ez olyan szép, hogy
csak átélni lehet, szóval le nem írható.

A város másik oldaláról indultunk a
Jelenések hegyére, ahol 32 évvel ezelőtt
megjelent a Szűzanya az ott játszó gyer-
mekeknek. Sziklás, bokros hegyoldalon
értünk a Szűzanya hófehér szobrához, s
ő kitárt karjával szelíden hív, bátorít. 

A szikrázó napsütésben ott megáll az
idő. Azon a helyen minden más megszű-
nik. A békesség, a nyugalom érzése árad
bennünk. A Szűzanya lábai elé helyeztük

imáinkat, kéréseinket, könnyeinket, kö-
szönetünket. Innen nehéz újra elindulni.

Mély benyomást tett rám a szenve-
délybetegek foglalkoztatójában tett láto-
gatásunk is. Megindító volt hallgatni az
őszinte vallomásokat arról, hogyan jut el
valaki az elhatározásig, hogy megszaba-
dul a súlyos tehertől, ami megnyomorítja
az életét. A gyógyulás lassú folyamatában
egymás segítése, a munka és a napi ima
visszaadja az emberi méltóságot. Itt ta-
lálták meg azt a belső békét, melyet „kint”
a drogban, az alkoholban vagy a játék-
szenvedély fogságában hiába kerestek.

Az emlékek felidézése megerősíti ben-
nem azt a vágyat, hogy jövőre is szeret-
nék visszamenni e helyre, mely szá-
momra a béke szigete.

Lévai Istvánné
zarándok

Nehéz az út a Krizevacon felfelé
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2012 szeptemberében szereztem
tudomást arról, hogy a kilencedik
osztályos tanulók számára államilag
kötelezővé tették a szociális segítő-
munkában való részvételt, melyet is-
kolai tanórákon kívül végezhetnek a
diákok. A Szalézi Szent Ferenc Gim-
náziumból a kórházban nálam nyolc
diák jelentkezett e feladat teljesíté-
sére.

Amikor Andrásfalvy János SDB
atya - a gimnázium nevelési igazga-
tóhelyettese - megkérdezte tőlem, el-
vállalnám-e a mentori munka vég-
zését, kitüntetésnek éreztem ezt a
megbízást. Ettől kezdve azt tervez-
gettem, hogy milyen módon, és mi-
lyen eszközökkel fogom irányítani a
fiatalokat, hogy megtalálják önma-
gukat ebben a számukra idegen, szo-
morú és nehéz környezetben, hogyan,
és miben tudnak majd a betegeken
segíteni.

A kórház szociális igazgató-főnő-
vére, Dékány Józsefné örömmel fo-
gadott bennünket, és minden fontos
tudnivalót elmondott számunkra (pl.
higiéniai követelmények, látogatási,
viselkedési szabályok stb.).

Ezután megkezdődött a közös

munka. Hetente egy alkalommal gyü-
lekeztünk a kórház kápolnájában,
ahol megbeszéltem velük, hogy me-
lyik osztályra megyünk, és az adott
osztályon milyen betegségeket gyó-
gyítanak.

Először a kórház Rehabilitációs
Osztályával ismerkedtek a diákok, a
gyógytornával, a sokféle tornaszerrel,
amelyekkel a betegek mozgását tud-
ják javítani a gyógytornászok, a
masszőrök és az orvosok.

A lányok beteglátogatását mindig
előkészítettem a betegeknél, akik mo-
solyogva, nyitott szívvel fogadták a
fiatalokat; így ők könnyen léphettek
kapcsolatba a betegekkel.

A későbbiek során minden osztályt
megismertek, az ő számukra azon-
ban külön kihívást jelentett az Ápo-
lási Osztály és a Krónikus Belgyó-
gyászaton fekvő súlyos betegekkel
való találkozás. Nagyon szívesen jöt-
tek ide, mert a fekvő, mozgásképte-
len betegek igényelték a legtöbb se-
gítséget. Megitatták és megetették a
betegeket, megigazították a párnát,
a takarót, és a beteg kérésére apró
segítséget nyújtottak.

Lassan az első félévet zártuk, és

Szociális segítőmunka a kazincbarcikai kórházban
Egy mentor egyéves tapasztalata
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közeledett a karácsony. Szomorúak
lettek, amikor szembesültek azzal a
ténnyel, hogy itt mindenki a kórház-
ban tölti az ünnepet, és lesznek, akik-
nek ez lesz az utolsó karácsonyuk. 

„Jó lenne örömet szerezni nekik!” –
hangzott a lányoktól ez a szívből jövő
együttérzés. „Készítsünk nekik aján-
dékot! Állítsunk nekik kis karácsony-
fát!” – tele voltak ötletekkel.

Ötven beteg részére ötven zöld kar-
tonból kivágott, csillogóan díszített,
állítható karácsonyfát készítettek.
Amikor megtudták, hogy én süte-
ményt sütök a betegeknek, ők is je-

lentkeztek a sütésre. Így aztán szép
ajándékcsomaggal kedveskedtünk
minden betegnek, és az ünnepséget
az utolsó tanítási napon tartottuk
meg. Karácsonyi énekekkel kíván-
tunk boldog, szent Karácsonyt nekik
és az ápolóknak is.

A második félévben is többen foly-
tatták ezt a segítőmunkát. Ők vala-
mennyien egészségügyi dolgozók
akarnak lenni, és korukhoz képest
nagyon elhivatottan és szépen vé-
gezték a szolgálatot.

Mizsei Sándorné
mentor

Hálaadás

Uram, ha visszatekintek életemre, mély hála tölt el.
Köszönetet mondok minden jóért, 

amelyet velem tettél.
Hálát mondok a sok vidám óráért, 

amelyet átélhettem.
Hála minden sikerért, mely boldoggá tett.

Köszönet minden barátságért, 
melyek életemet gazdagították.

Köszönet minden átélt jóért.
Hálát adok a te közelségedért,

mely mindig vigasz és erőforrás volt számomra.
És hálát mondok azért,

hogy te vagy az én Istenem,
és így, ahogy vagyok, szeretni tudsz.

P. Haschek
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A karitászcsoport és az egyházközség
jóvoltából ez évben is megrendezésre
került ez a szép nap, melyet már a 17.
alkalommal szerveztünk meg.

A vasárnapi szentmisén a betegek
szentségében részesülhettek az erre fel-
készültek János és László atyák által. 

A szentmise után autóbusz és néhány
személygépkocsi szállította az időse-
ket a HBH étterembe. Ez a Bajor sö-
rözőként ismert vendéglátóegység meg-
hitt és barátságos otthont ad immár 9
éve ennek az összejövetelnek.

A szépen megterített asztalok mellett
meglepetés volt számunkra, hogy élő-
zenével fogadtak bennünket. Ebéd előtt
köszöntőt mondott János atya, majd az
ifjúsági ének- és zenekar műsora kö-
vetkezett, akik igazán nagyszerű szá-
mokkal készültek. Először egy Bach
művet adtak elő, majd a könnyebb
hangvételű ismert Dés László: Vigyázz
rám... című szám következett.

Az együttes vezetőjének, Tompa Ist-
vánnak köszönjük a fáradozását, aki
felkészítette a fiatalokat. Persze köszö-
net illeti az együttes tagjait is, akik sza-
badidejük egy részét gyakorlással töl-
tötték, s nem utolsósorban köszönet
szüleiknek, akik az oda- és visszaszál-
lításukról gondoskodtak.

Az igényes zeneszámok után követ-

kezett a finom ebéd. Szorgalmasan, ud-
variasan hozták a pincérek a fogásokat,
melyek ízletesek és kiadósak voltak. Az
ebédet egy szelet sütemény zárta.

Ebéd után egy remek, vidám jelenet
fokozta a hangulatot, melyet két kari-
tásztagunk adott elő Novobánszki Sán-
dor: Adóbevallás címmel. Szereplők:
Hollósiné Vadász Csilla és Szomolya
Pista barátunk. Nagy átéléssel “bújtak”
bele az általuk megszemélyesített sze-
replők “bőrébe”, és magukkal ragad-
ták a nézőket. Óriási kacagás és taps
volt a köszönet, ezúton is gratulálunk
nekik.

A műsor persze folytatódott, és ön-
ként jelentkező nyugdíjasok léptek a
mikrofon elé. Voltak, akik egy-egy szép
verset tolmácsoltak, s volt, aki népdal-
lal ajándékozta meg a jelenlévőket. Egy
nagyon megkapó gondolatot olvasott
fel egyik társunk egy újságcikkből. Ré-
szünk volt szép szájharmonika muzsi-
kát is hallgatni, mely vidám éneklésre
hangolta a jelenlévőket. Ezt követően
két szimpatikus zenész - Balázs Tibor
és Makk András - ismert dalokkal szó-
rakoztatta a nagyérdeműt.

Az igazi meglepetést Domonkos atya
szolgáltatta. Tiszta, bársonyosan csengő
hangja magával ragadta a közönséget a
Vén Európa c. dallal, ahol a refrént kö-

Idősek, szépkorúak napja
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zösen énekeltük vele. Köszönjük neki,
hogy megosztotta velünk tehetségét, és
a dalok előadásával örömet, élményt
szerzett a jelenlévőknek.

Igen! Sokan eljöttek, eleget téve a
meghívásnak. Újra kaptunk egy szép
élményt, s mivel az öröm és a vidám-
ság éltető erő, szinte megfiatalította a
szépkorúakat.

Köszönjük a sok-sok munkát, amely
a szervezés velejárója, az étterem dol-

gozóinak fáradozását, s valamennyi sze-
replő előadását.

Külön köszönjük Gábor atyának a ta-
lálkozó végén elmondott gondolatait,
hogy a fiatalok mellett nagy szükség
van az imádkozó többségre, vagyis az
idősekre.

Kívánunk mindenkinek jó egészsé-
get, s reméljük, hogy jövőre mindenki-
vel ugyanitt találkozunk.

Csuzda Lajosné

Sejtem, hogy hamarosan 
közéjük tartozom,
romlik szemem, s egyre 
több a bajom, gondom.
Uram! 
Őrizz meg mindentől,
melyek miatt 
nehéz az öregeket szeretni.
Segíts! – tudjam
rigolyáimat, betegségeimet
méltón elviselni. 
Segíts! – belátni,
ha néha-néha 
nincs igazam,
nem kapcsol már olyan gyorsan,
mint régen
az agyam. 
Adj! – türelmet,
hogy mindenkit meghallgassak,
saját bajaimmal 
másokat, fölöslegesen 
ne zaklassak. 

Adj! – erőt
a szenvedéshez,
békét, csendességet,
ne érezzek
semmiben szükséget.
Ne hagyj! – hiúságot
bennem
deresedő hajam láttán,
s csillapítsd az érzést, 
mely szerint talán 
púp vagyok egyesek 
hátán. 
Uram! 
Rád lesz a legnagyobb 
szükségem, érzem.
Ne hagyd! – hogy 
magányos legyek,
legyen velem 
bíztató kegyelmed,
s már el is felejtettem 
öregedésemet. 

Lupsáné Gál Mária

Öregszem, Uram
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Lupsáné Gál Máriához
több mint két évtizedes író-
társi, baráti és keresztény
testvéri szeretet fűzött. A to-
kaji írótáborban találkoz-
tunk, először ott csodáltam
meg verseinek csöndes áhí-

tatát, és mandala képeinek kiállítását.
Egyházközségünkhöz való kötődése

innen indult, amikor kezébe vette az aján-
dékba kapott Harangszó kiadványunkat,
amelytől utána már sohasem szakadt el. Új-
ságunkban megjelent írásai tovább őrzik
emlékét.

Egy kis Szabolcs megyei faluban, Kó-
tajban született és élt, nyugdíjba vonulá-
sáig ott tanított. Arcán mindig humoros mo-
soly játszadozott. Szerette embertársait, író-
társait, mindenkire igyekezett odafigyelni.
Mély hite szorosabbra fonta a kettőnk kö-
zötti barátságot.

Szomorúan és megtörten beszélek Mari-
káról múlt időben, mert elment. Pedig szep-
temberben még mosolyogva úgy köszön-
tünk el egymástól, hogy könyvének bemu-
tatóján találkozunk.

„Fájdalmas és örömteli idők váltogatták
egymást életutamon. A valóságot élem, a
múltra emlékszem, a jövőt álmodom. Ezek
mögött mindig Te állsz, aki velem együtt
örülsz, segítesz a bajban, és enyhítesz a fáj-
dalmakon. A próbálkozások útjának kapu-
ján a művészetek terére azért léptem, mert
üzenni akartam a világnak.

Célom: írásaimat olvasva, rajzaimat né-
zegetve az emberek rádöbbenjenek arra,
hogy az élet mulandó. Annak szépségeit

könnyű észrevenni és élvezni, az árnyolda-
lait viszont - ha tetszik, ha nem - el kell vi-
selni emberi méltósággal.” - vallotta ön-
magáról.

Lupsa Tamás, püspökladányi plébános -
Marika fia - egyengette édesanyja költé-
szetének útját, és segítette zarándoklatai-
nak lelki elmélyülését. A Csenddé olvadok
c. utolsó kötetének előszavában így szól az
olvasókhoz:

„Mindaz, ami tudatosan történik, nyomot
hagy. Ezekbe a nyomokba hull majd egy
mag, amely valamikor kikel azoknak az em-
bereknek a szívében, akikkel találkoztam,
akikhez szóltam, akikért dolgoztam, és aki-
kért kiálltam. Bízom abban, hogy a szavak,
amelyeket ma leírtam, mások szívét is meg-
érintik, maggá válnak az olvasóban, amely
majd egyszer szívében virággá érik.

Így tudom leírni édesanyám lelkületét és
életszemléletét, amit e versek sugallnak az
olvasó számára az elcsendesedésben. 

Kívánom, hogy vetését érlelje meg a
Szentlélek éltető sugara kegyelemként mind-
azok szívében, akik valaha is olvasni vagy
hallani fogják a sorokat. 

Édesanya, így nem éltél hiába! Te már el-
mondhatod, s reméljük, hogy majd mi is el-
mondhatjuk veled!” 

Tamás papfia sem tudhatta, hogy ajánló
sorait édesanyja utolsó könyvébe írta, aki
verseiben őszintén és mindig félelem nél-
kül beszélt az elmúlásról. Maga mellett
érezte Valaki segítségét, Isten jelenlétét, aki
október 20-án örök álomba ringatta hirtelen. 

Nyugodj békében Marika! 
Z. Farkas Erzsébet

In memoriam

A csend költője 
(1950-2013) 
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Debreceni kirándulás nyugdíjasainkkal

2013. szeptember 24-én reggel egy
menetrendszerű busszal útra kelt a
Nyugdíjas klub 17 fős csapata, hogy
Debrecenben megtekintsen néhány ne-
vezetességet. A kis csoportot elkísérte
Varga László káplán atya is.

Debrecenbe érkezvén a Szent Anna-
székesegyházba mentünk. Már várt
Bancsi Zoltán atya, aki ismertette, hogy
a reformáció után a „kálvinista Rómá-
ban” hogyan vetette meg a lábát egy
maroknyi katolikus közösség, hogyan
erősödött, gyarapodott, milyen lelkese-
déssel építették az első templomot.

1721-1746 között épült a jelenleg is
látható impozáns székesegyház gyö-
nyörű freskóival, szobraival, mely 1993.
május 31-től a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye püspöki székhelye.

A káplán atya invitált, hogy nézzük
meg az „Őseink hite” című kiállítást,
melyet a Hit éve kapcsán rendeztek. Ér-
dekessége, hogy a nagyon gazdag, rit-
kaságokat is tartalmazó kiállítási anya-
got teljes egészében a hívek adták össze,
otthonukban féltve őrzött emlékként és
hagyatékként. Festmények, szobrok,
kegytárgyak, szakrális tárgyak, temp-
lomi lobogók, színes ólomüveg abla-
kok, könyvek, imakönyvek, kálváriák,
miseruhák, rózsafüzérek, szentképek,
csengettyűk - felsorolni sem lehet a sok

szép, értékes látnivalót folyosókon, ter-
meken át. Minden elismerés a híveké és
a szakemberé, aki kiállításra rendezte
az anyagot.

A kiállítás után kis városnézés követ-
kezett. Sajnos a Nagytemplomot a fel-
újítási munkák miatt nem láthattuk.

Kiruccanásunk következő állomása a
Déri Múzeum volt. Annál is inkább,
mert még meg tudtuk nézni a Munkácsy
trilógiát: „Krisztus Pilátus előtt”, „Ecce
homo” és a „Golgota” című monu-
mentális festmények még egy hónapig
voltak Debrecenben. A két utóbbi
ugyanis New York-i magángyűjte-
ményben van.

A lenyűgöző látvány élvezetét fokozta
a vallásos ihletésű ismertetés, melyet a
múzeum biztosított. Meghatódás, cso-
dálat és némi büszkeség is keveredhe-
tett mindannyiunkban e képek láttán, és
azt hiszem, lelki szemeink előtt még
sokszor megjelenik majd Jézus és az ő
környezetében lefestett emberek arca,
tekintete és alakja.

A kirándulás célját itt teljesítettük és
hazaindultunk. Mindannyian gazda-
godtunk lelkiekben és ismeretekben
egyaránt. Köszönet a szervezésért, a fá-
radozásért Jancsurákné Évikének, a
Nyugdíjas klub vezetőjének.

R.K.
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Megpróbálom összeszedni a gon-
dolataimat, egy kicsit még szétszórt
vagyok, de már gyó gyulok!!!

2013. május 21. Gyönyörű tavasz,
minden virágzik, illatozik. Készülök
Mezőkövesdre, egy kis töltődésre. A
vízben minden mozgás könnyebb, ke-
zelések, ami egy kicsit javít rajtam.

Hát nem úgy történt, ahogy elkép-
zeltem, mert délután már Miskolcon
voltam a sebészeten. 

Mezőkövesden vizsgálat után a par-
kot akartam megcsodálni. Kint lehe-
tek a szabadban a téli bezárás után.
De jó lesz! - gondoltam.

De az örömöm pillanatokon belül
elszállt. Rámpa sehol. A főbejáratnál
egy deszka letéve, amit Bata Imrus-
sal ki is próbáltunk. Ő vitt el Mező-
kövesdre – nagy segítségem! 

Oké, tudok közlekedni, boldog vol-
tam. Aztán, amikor délután rágurul-
tam erre a bizonyos rámpára, a desz-
káról lecsúszott a kis kerekem, kies-
tem a kocsimból, és már törött lábbal
tértem vissza a szobámba.

Ezután kezdődtek a végtelennek
tűnő megpróbáltatások. Röntgen,
gipsz – bokától combig. Nagyon fél-
tem, hiszen már volt részem benne,
sajnos többször is. 

Tehát fekvés, minimum 5-6 hét.
Miskolcon 2-3 hét, a többi Kazinc-
barcika REHAB osztályán. De leg-
alább itthon vagyok, Barcikán. Itt a
földi pokol után a mennyországban
éreztem magam, hála Marosfalvi fő-
orvosnőnek és a nővérkéknek.

De vissza kellett menni Miskolcra:
kontroll, röntgen, gipszcsere. Hiába
sírtam, a gipsz maradt.

- Nem baj Edit – biztattam magam,
majd csak túl leszel valahogy, hisz az
Úr még soha nem hagyott cserben! 

Miután a gipszet levették, kiderült,
a térdem is törött. Ekkor kezdődött
megint a pokol! Túlaltatás - tovább
tartott a műtét, mint gondolták. Nem
tudom, meddig élesztgettek, ezt nem
mondták, csak annyit, hogy túléltem!

3 hét múlva egy korrekciós műtét
következett, ami után homokágyba
kerültem. A homokágy másnap ki-
lyukadt, amibe másodszor is majd-
nem belehaltam. A kiáramló homok-
tól allergiát kaptam, ami ödémát oko-
zott, majd tüdőgyulladás következett,
amit magas láz kísért, és csak oxi-
gén-adagolással tudtam lélegezni.
Ödéma, allergia, tüdőgyulladás,
magas láz, oxigénmaszk stb.

Na, most már itt a vég - gondoltam!

Isten kezében!
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Valaki értem imádkozott,
Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott.
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem,
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott.
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret?
Jó barátom, vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem
Csak egyszer is imádkozott!

Ezt két hétig bírtam, de 6 hét
lett volna a homokágyon fek-
vés. Ez a homokágy fehér, si-
vatagi homok, amit egy gép for-
gatott. Először még örültem is
neki, hogy nem kell az agyon-
használt matracon feküdni. Még
álmodoztam is, hogy csak a ten-
ger és a pálmafák hiányoznak!
Aztán éreztem, hogy ez nem az,
amiről álmodtam.

Nagyon rosszul voltam, 8-10
kg mínusz, már szinte csak a
bőr tartotta össze a testemet. De
nem adtam fel, imádkoztam
szüntelen.

Az ágyból kikerültem hála Is-
tennek! Közben két beteg is
agonizált mellettem. Imádkoz-
tam: Istenem! Se család, se lel-
kész, se pap nincs a közelben.
Szinte mind a kettőt én segítet-
tem át az örök hazába.

- Edit, te balga, mindenkiért
imádkozol, s magadért nem?
Hiszen te is oda készülsz, az Úr
elé – futott át az agyamon.

És imádkoztam! Meggyón-
tam Istennek, kértem, adjon bé-
kességet a lelkemnek, oldozzon
föl a bűneimtől, hogy tiszta
szívvel mehessek Hozzá, haza.
És megkönnyebbültem.

Mintha jobban éreztem volna
magam egy kicsit, minden egyes
nap könnyebb lett. 

Aztán az egyik napon kicsit fújdogált a
szél, és egy falevelet fújt az ágyam elé. Is-
tenem, ősz van! De nekem ez a levélke a ta-
vaszt jelentette, egy üzenet volt. Azóta is itt
őrzöm a Zsoltáros könyvemben.

Pár nap múlva egy madársereg jelent meg
az ablakom előtt. Csiripeltek, énekeltek,
oda-vissza röpködtek. Hihetetlen élmény
volt! Még egy üzenet:

- Edit, ébresztő! Élsz!... Hát mégis? Nem
álmodom? Istenem most már harmadszor
lehelt belém életet.

Köszönöm Uram! A hitem tartott meg,
és a ti imátok! Csak hinni, hinni, bízni az
Úrban, és sohasem feladni! Köszönöm!

Ezzel a Reményik Sándor verssel szeret-
ném megköszönni mindenkinek, „aki értem
csak egyszer is imádkozott!”

Tné Edit
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Nem volt emberi kéz, láb az üze-
meltetéséhez, hiszen az csak egy
tárgy, és nem önműködő szerkezet!
Csakis emberi lélek beavatkozásával
képes szolgálni, s a liturgián emel-
kedetté tenni az Egyház éneklő kö-
zösségének ünneplését.

Aki e posztról hiányzott, otthon fe-
küdt betegen, csaknem 40 fokos láz-
ban - lányai fölvigyázása mellett -,
tudtuk meg a szentmise után sekres-
tyés feleségétől… És hétfőn reggel 9

órakor halálhírt jelzett a lélekharang.
- Férfi költözött át az örökkévaló-

ságba. De ki? – kérdezgették most is
az utcán járó-kelő emberek. Mert a
haranggal nálunk jelezni szokás nem-
csak a halálhírt, hanem az elhunyt
személy nemét is. 

Csakhamar elterjedt a híre - a teg-
nap még családja féltő gondoskodá-
sában ápolt, majd estére kórházba ke-
rült kántorunk - Szőcs György halá-
lának.

Csaknem három évtizeddel ezelőtt - akkori plébánosunk
biztatására - egy fiatalember próbálgatta templomunk kó-
rusán az orgona billentyűit. Rövid időn belül kisebb-na-
gyobb sikerrel helyreálltak a hangok. Újra orgona kísér-
hette minden ünnepi szentmisén a bánhorváti egyházköz-
ség híveinek éneklését.

2013. július első vasárnapján is ünneplésre hívott temp-
lomunk harangja, majd megszólalt a szentmise kezdetére
figyelmeztető csengő. Miséző papunk oltárhoz vonulását
azonban a kezdőének helyett néma csend kísérte. Némelyek
értetlenül tekingettek a kórus felé a kántort keresve, de ő
nem volt közöttünk.

Űr maradt utána

Elnémult az orgona…
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Előző vasárnapon
még ő is ellátogatott a
Don Bosco ereklye
zarándokútjának ka-
zincbarcikai állomá-
sára, ahová a szentmi-
sére kocsijában egy
mozgáskorlátozott
idős, beteg nénit is el-
juttatott. 

Efféle szolgálatot
korábban is teljesített.
De olyan fontosakat
is, mint az elsőpénteki
szentségimádás leve-
zetése a kihelyezett
Oltáriszentség előtt,
vagy a pap jelenlétén
kívüli áldoztatások
Seregély István érsek
úr engedélye alapján.

Halálával - 58. élet-
évében - ezek mind
befejeződtek.  Űr ma-
radt utána egyházköz-
ségünkben és féltett
családja körében.

Hónapok elteltével,
az idő múlásával is
megelevenedik előt-
tünk személye, hangja,
mint pl. a Minden-
szentek ünnepén vég-
zett szertartáson. 

Alig hihető, hogy a
temetői kereszt előtti

egyik sírhant ma már az ő testét fedi.
Mi - a bánhorváti és a dédestapolcsányi egyház-

község hívei - imádságban kérjük Istent, mint örök
és igazságos Bírót, hogy mielőbb nyissa meg előtte
a „Nagy Kaput”, melyen bejutva örökké zengheti
azokat a dicsőítő himnuszokat, melyeket templo-
mainkban közöttünk, velünk oly sokat énekelt.

Szepsi Gyuláné
karitászvezető - Bánhorváti 

Hozzád vágyom pihenni
Szőcs György kántor úr utolsó verse

Mindig a tisztát, az igazat kerestem,
De olykor a sárba mégis leestem.
Próbáltam szólni, kiáltani nagyot,

Ha megnyílik ajkam, csak néhány szót dadog.

Mennék feléd, de csontom sajog,
A lábam erőtlen, szemeim vakok.

Uram, hol az út, mely Feléd vezet?
Segíts, segíts, add hát újból kezed!

Légy alkotóm újra, földből formáld testem,
Lelked lángja égesse szereteted bennem.
S ha fáj az út, s nem hagyja szó el ajkam,

Hozzád vágyom pihenni, Világnak Dicső Atyja!
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• Éva, úgy tudom, abaúji lány vagy.
Mesélj szülőfaludról és családodról!

- Kékeden születtem, egy katolikus
kis faluban a szlovák határ mellett.
Szüleim 6 gyermeket neveltek, és én
vagyok a legfiatalabb. Margó nővé-
rem a legidősebb. Szüleim a postán és
a mezőgazdaságban dolgoztak. Na-
gyon jó szüleink voltak. Ünnepnapi és
vasárnapi szentmisére, valamint a test-
vérek iránti szeretetre neveltek. Most

is mindent tudunk egymásról, mert
megvan a kapcsolat. Ha segíteni kell
valamelyikünknek, megyünk és csi-
náljuk, amit kell. Hernádvécsén jártam
szakiskolába és elvégeztem a gyors-
és gépíró-iskolát is.

• Mikor és hogyan kerültél Kazinc-
barcikára? 

- 1972-ben jöttem Kazincbarci-
kára dolgozni a Könnyűbetongyárba.
Margó nővéremék itt kaptak lakást, én

A most bemutatott „ismeretlen ismerős”
bizonyára sokak számára ismerős, leg-
alábbis látásból, hiszen nemcsak vasárnapi
keresztény, hanem a hétköznapokon is rend-
szeresen részt vesz a szentmiséken, és szíve-
sen vállal különböző megbízásokat, ame-
lyeket korrekt módon teljesít.

Pirkó Balázsnét, Évát szeretném most be-
mutatni a tisztelt olvasóknak, akiről érde-
mes példát venni, mert a szolgálatra mindig
készen áll.

Ismeretlen ismerősök

A hobbim az életem
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meg munkahelyet, így itt maradtam a
városban.

• Hol dolgoztál és mit csináltál?

- Több helyen is voltam: Putnokon,
Budapesten, majd Kazincbarcikán a
Habselyemben, és Miskolcon a
Bosch-ból mentem nyugdíjba.

• Kérlek, beszélj a családodról!

- Férjhez mentem, majd született
egy fiúgyermekem. Sajnos, rövid idő
után elváltunk, így egyedül neveltem
fel őt. Ráadásul albérletben laktunk.

Most már van családja, és szeretet-
ben élnek kicsit távol tőlem. Két uno-
kám van, Alex és Szofika. Ők már is-
kolások és templomba is járnak.

• Az egyházközösségbe hamar be-
kapcsolódtál, és a cursillos cso port-
nak lettél a tagja. Mit jelent számodra
ez a lelkiség?

- A cursillot Farkasné Marika által
ismertem meg 2005 decemberében.
Mivel addig is jártam templomba,
nem volt számomra idegen a hitben
való elmélyülés.

A cursillo „úton Isten felé”. Sze-
rintem általa sok ember lesz jó he-
lyen. Köszönjük ezt a szervezőknek és
a munkatársaknak.

• Bekapcsolódtál a karitászcsoport
munkájába is. Mikortól vagy kari-
tásztag, és mit jelent neked a szere-
tetszolgálat?

- Ha jól emlékszem, 2007-ben let-
tem tag. A karitász nekem sokat je-
lentett. Jó, ha az ember érzi, hogy va-
lahová tartozik, pláne, ha már nyug-
díjas. Igaz, nekem mindig van mit csi-
nálni, de azt szoktam mondani, hogy
arra van időm, amire akarom.

A szeretetszolgálatban az idős em-
berek látogatását végzem, hogy érez-
zék, szeretjük őket. Ezenkívül fel-
adatom még az EU-s csomagok szét-
osztása és kihordása a rászorulóknak,
adományok rendezése a raktárban.
Húsvétkor és karácsonykor a hajlék-
talanoknak viszünk meleg ételt társa-
immal. Farsangkor bált szervezünk -
ebben is segítek - és a bevételből élel-
met vásárolunk a rászorulóknak.

• A karitász szerteágazó munkájá-
ból derekasan kiveszed a részed. Új
tiszted a fiatalok civil munkájának
mentori megbízatása.

- A fiatalokkal való megbízást Kro-
kaveczné Marikával kaptam meg. A
raktárban a ruhaadományokat válo-
gatjuk és rendezzük, bevonva őket a
karitász munkába. Szívesen csinálják
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ezt a diákok, és érzik, hogy ezekre az
adományokra másoknak még szük-
ségük van.

• Úgy tudom, szeretsz zarándo-
kolni? Merre jártál, és melyik a leg-
emlékezete sebb utad?

- Legelső zarándokutam Svájcban
volt Matyi Péter atyával, és ez volt a
legemlé kezetesebb is. Voltam már
több helyen zarándokként, pl. Olasz-
ország ban, Len gyelországban, Cseh-
országban, Medjugorjéban, ahová
még egyszer szeretnék elmenni.

Nagyon jó a gyalogos zarándoklat
is, az ember ilyenkor a természetben
és egyben a jó Isten kezében van.

Kétszer voltam Szentkúton is gya-
logosan, ami fárasztó, de nagyon jó
volt.

• Testvéreddel, Margóval együtt
mentek mindenhová. Jó testvérek
vagytok. Együtt kertészkedtek. Mit je-
lent neked a kert, a természet?

- Mindegyik testvéremet szeretem,
de Margó van hozzám a legközelebb,
mivel meghalt a férje, és ő is egyedül
van. Neki van kertje, és ott szoktam
segíteni sövényt vágni, füvet kaszálni.
Gyakran vagyunk együtt, mert nem
vagyok nyugodt, ha hosszabb időre
el akar menni. Inkább vele megyek.

• Szabadidődben mit szeretsz csi-
nálni, mi a hobbid? Hallottam, in-
kább műszaki beállítottságú vagy,
megbütykölöd az autót vagy egyéb
műszaki berendezést. Ez is a hobbid-
hoz tartozik?

- Ha az ember már nyugdíjas, sze-
rintem nincs szabadidő, mert azt csi-
nál, amit akar. Nincs időhöz kötve,
nem csörög az óra és nincs főnök.

Ha magadra vagy utalva, sok min-
dent meg kell oldanod. Én csak akkor
kérek segítséget, ha nem tudok meg-
birkózni az adott problémával. Mikor
még megvolt a Trabantom, sokszor
kellett gyertyát tisztítani, és cserél-
tem már kereket is rajta.

Most érdekel az internet, ez nem
maradhat ki. Javaslom minden nyug-
díjasnak, ha teheti. Itt minden megta-
lálható: evangélium, a szentek élete,
az egyház, és amire az ember kíván-
csi. Skype-on lehet csetelni vagy be-
szélgetni a gyere kekkel, unokákkal.
A hobbim az életem.

• Örülök, hogy megismerhettünk
közelebbről, és számítunk továbbra
is segítő munkádra az egyházon belül.
Egészséget és sok örömet adjon neked
az Úr!

govka
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Minden szerzetesrendben a legfontosabb
az Isten, akinek egy szerzetes az életét szen-
telte. A szalézi szerzetesek számára is a nap
legboldogabb pillanata, mikor Isten előtt
megállhatnak, és kérhetik a nap nehézsége-
iben az Úr gondoskodását, s a nap végén
hálát adhatnak Neki a kapott jókért.

Mi - szaléziak - ezt közösségben tesszük.
A szerzetes család szíve az a kápolna, ahol a
nap folyamán többször együtt szólítjuk meg
a számunkra Legfontosabbat, aki miatt el-
köteleződtünk a Don Bosco-i megelőző mód-
szer mindennapi megélése mellett.

Mikor Kazincbarcikára kerültünk, az első
másfél évet kápolna nélkül töltöttük el. Hol itt,
hol ott imádkoztunk. Amíg jó idő volt, gyak-
ran átmentünk a templomba, de az ősz köze-
ledtével nem találtunk olyan helyet, ahol kö-
zösségileg találkozhattunk volna az Úrral. Így
a 2013-as év elején megszületett az elhatáro-
zás, hogy alakítsunk ki egy magánkápolnát a
plébánián, a szerzetesközösség számára.

Érsek úrtól engedélyt kértünk és kaptunk az
Oltáriszentség elhelyezésére, majd szépen
berendeztük a régi iroda helyén a kápolnán-
kat. Azóta minden hónapban legalább egy
szentmisét mutatunk be itt, és a reggeli és esti
imádságokban közösen szólítjuk meg az Is-
tent. A szerzetes életében Isten az első, így
örömben vagy bánatban, éjjel vagy nappal ta-
lálkozhatunk az Úrral.

Vitális Gábor SDB
plébános

Kápolna a plébánián
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Ssz Név Helység Összeg Ssz Név Helység Összeg
1 Fekete Franciska Érd 1 000 Ft 34 Pados Istvánné Bánhorváti 1 000 Ft
2 Hegedűs János Kazincbarcika 2 500 Ft 35 Takács Judit Kazincbarcika 2 000 Ft
3 id. Hegedűs János Kazincbarcika 2 500 Ft 36 Verebély György Budapest 1 000 Ft
4 Szerafi Éva Kazincbarcika 3 000 Ft 37 Fábián Béláné Sajónémeti 1 000 Ft
5 Varga Lászlóné Kazincbarcika 1 000 Ft 38 Papp Ferencné Putnok 500 Ft
6 Bárdos Zoltán Kazincbarcika 1 000 Ft 39 Nagy Károlyné Bánhorváti 1 000 Ft
7 Pécsi Dénesné Mezőszemere 2 000 Ft 40 Polónyi Pálné Kazincbarcika 500 Ft
8 Nemoda Tiborné Jászárokszállás 1 000 Ft 41 Puskás Gizella Kazincbarcika 500 Ft
9 Bata Imre Kazincbarcika 1 500 Ft 42 Petróczi Gábor Kazincbarcika 10 000 Ft

10 Smolnicki István Kazincbarcika 4 000 Ft 43 Nagymama Kazincbarcika 3 000 Ft
11 Sztrapkó József Kazincbarcika 1 000 Ft 44 Nagy Tiborné Budapest 500 Ft
12 Farkas Gábor Kazincbarcika 2 000 Ft 45 Váradi Tiborné Kazincbarcika 1 000 Ft
13 Halász Judit Miskolc 2 000 Ft 46 Orehóczki Ferenc Felsőtelekes 1 300 Ft
14 Magda György Eger 1 200 Ft 47 Görgényi Jánosné Budapest 3 000 Ft
15 Béres Katalin Kazincbarcika 2 000 Ft 48 Béres László Kazincbarcika 3 000 Ft
16 Májer Györgyné Kazincbarcika 2 000 Ft 49 Riczu Gézáné Csopak 1 500 Ft
17 Ladó Lászlóné Budapest 6 500 Ft 50 Bere Jánosné Kazincbarcika 500 Ft
18 Császár Mátyásné Ormosbánya 2 000 Ft 51 Bartus Ferenc Kazincbarcika 2 000 Ft
19 Molnár Józsefné Sajókaza 3 000 Ft 52 Kovács Istvánné Putnok 2 000 Ft
20 Bredács Imréné Sajókaza 2 000 Ft 53 Turai Jánosné Bánhorváti 1 000 Ft
21 Paharanszki Szabolcs Kazincbarcika 2 000 Ft 54 Virág Jenőné Kazincbarcika 1 000 Ft
22 Kiss Margit Pécel 500 Ft 55 Árvai Bernátné Eger 5 000 Ft
23 Csontos Gyuláné Miskolc 2 000 Ft 56 Pápai Mária Kazincbarcika 500 Ft
24 Turai Jánosné Bánhorváti 1 000 Ft 57 Tornai István Sajószentpéter 2 000 Ft
25 Vitális Istvánné Borsodnádasd 2 000 Ft 58 Ferenczi Károlyné Kazincbarcika 2 000 Ft
26 Sándor Lászlóné Kazincbarcika 2 000 Ft 59 Binó Imréné Kazincbarcika 10 000 Ft
27 Kovács Bertalanné Kazincbarcika 1 000 Ft 60 Ferjentsik Ferenc Balaton 2 000 Ft
28 Pápai Mária Kazincbarcika 1 000 Ft 61 Szentmiklóssy Lászlóné Kazincbarcika 3 000 Ft
29 Blitzer Györgyné Kazincbarcika 1 500 Ft 62 Molnár Jánosné Kazincbarcika 2 000 Ft
:30 özv. Szilágyi Istvánné Rudolftelep 1 000 Ft 63 Gonda Ferenc Sajószentpéter 5 000 Ft
31 Lantos Sándorné Rudabánya 2 000 Ft 64 Bene Istvánné Kazincbarcika 500 Ft
32 Veres Albert Kazincbarcika 3 000 Ft 65 Mizsei Sándorné Kazincbarcika 5 200 Ft
33 Mészáros Istvánné Miskolc 500 Ft 66 Dr. Kúti István Ózd 600 Ft

Hálásan köszönjük a felajánlott segítséget!

A Harangszó újság támogatására felajánlott adományok
2013. március 5-től  2013. november 20-ig
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Október 27-én megtar-
tottuk az Idősek napját,
melynek keretében ki-
szolgáltattuk a betegek
szentségét.

Hírek, közérdekű információk

Ősszel folytattuk a Szent Család-templom nyílászáró-
inak állagmegóvó festését. Talán ez nem a legfeltűnőbb
munka, de mégis nagyon hasznos templomunk számára.
A nem kis összegbe kerülő munkálatokhoz köszönjük
mindenki nagylelkű adományát.

December
24.

December
25.

December
26.

December 29.
Szent Család

ünnepe

December 31.
Év végi 

hálaadás

Január 1.
Újév Január 5.

Január 6.
Vízkereszt

(kötelező ünnep)

Kedd Szerda Csütörtök Vasárnap Kedd Szerda Vasárnap Hétfő

Kazincbarcika
24:00

9:00
10:30

10:30
temp lombúcsú, 

ünnepi
családáldás

18:00
9:00 9:00

18:00
Szent Család-temp. 10:30 10:30 10:30

Kazincbarcika
--- 18:00 18:00 18:00 --- 18:00 18:00 9:00

Szent Teréz-temp.

Bánhorváti 22:00 10:00 10:00 10:00 17:00 10:00 10:00 18:00

Berente 22:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 17:00

Dédestapolcsány 20:00 11:30 11:30 11:30 15:00 11:30 11:30 17:00

Sajógalgóc 20:00 11:30 11:30 11:30 17:00 11:30 11:30 16:00

Sajókaza 22:00 8:30 8:30 8:30 16:00 8:30 8:30 17:00

Ünnepi miserend

December 8-án a Rózsafüzér Társu-
lat és számos hívő jelenlétében meg-
áldottuk a Lourdes-i barlang Mária
szobrát, Mazúr József alkotását.

December 6-án ismét jótékonysági karitász vá-
sárt tartottunk. Köszönjük mindenki felajánlását
és segítségét. A befolyt összegből rászoruló test-
véreinket támogatjuk élelmiszercsomaggal.

November 16-án második alkalommal rendeztük meg a szaléziak által ellátott plé-
bániák Rózsafüzér Társulatainak találkozóját.

Az idei adventben is lehetőséget biztosítunk a lelki felkészülésre a heti rendszeres-
séggel megtartott „Láttuk csillagát napkeleten…” előadás-sorozattal. Szeretettel vár-
juk híveinket a lelkigyakorlatra!

Helység

Időpont

December 14-én újra nálunk koncertezik a nyíregyházi Pro Musica leánykar.
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Levelesládánkból
Esztergom-Budapest Főegyházmegye Budapest, 2013. október 24.

Tisztelt Szerkesztő Asszony ! 

Kedves levelét és a Harangszó centenáriumi kiadványát Bíboros úr köszönettel megkapta. 
Életére és munkájára Isten áldását kérve maradok 
őszinte nagyrabecsüléssel

Dr. Kovács Zoltán -irodaigazgató

Nyíregyháza, 2013. október 12. 

Tisztelt Főszerkesztő Asszony! 
Kedves Magdolna! 

Szeretném kifejezni gratulációmat a külön centenáris kiadványhoz. Imádságos jókívánsá-
gomat küldöm a Harangszó további szolgálatához. Munkájuk igazi értékét odaát mérik. 
Adjon a jó Isten elegendő egészséget a következő évekhez.

Tisztelettel, szeretettel:

Seregély István – ny. egri érsek

Nyilvántartási szám: 69.869/96 Kiadó: Római Katolikus Egyházközség Kazincbarcika
Felelős kiadó: P. Vitális Gábor SDB plébános
Szerkesztő: Czakóné Bulla Magdolna E-mail: cebeem@freemail.hu

Szerkesztőség címe: 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 35. Telefon: 48/512-396
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Rózsa út 12., Telefon: 48/800-888
E-mail: harangszo@vipmail.hu Web:kazincbarcikai-plebania.emecclesia.hu
Készült a Szalézi Művek Kft. kazincbarcikai nyomdájában, 800 példányban

Harangszó
időszaki lap

Az újság illusztrációit Hegedűs János grafikus készítette.

December 23-án 10 órától mézeskalácsot sütünk a gyerekekkel a plébánián. A leg-
szebb mézeskalácsokkal díszítjük majd a gyerekek karácsonyfáját a Szent Család-
templomban.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1%-át felajánlották a Pro Ecclesia
Alapítványnak, melynek összege 13.520 Ft.

Szeretném köszönetemet kifejezni valamennyi szerkesztőtársam áldozatos munkájáért:
az anyaggyűjtésért, a gépelésért, a cikkek megírásáért, a terjesztésért. 

Önzetlen segítségüket a Jóisten bőségesen honorálja majd.
Czakóné Bulla Magdolna – szerkesztő

December 22-én 19 órától koncertet ad a Szent Család-kórus a Szent Család-
templomban.






