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2009. Karácsony  X. évf. 3. szám (38)           A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja 

 

     Megváltó Jézusunk! Egyszer már eljöttél a 

világba. Jöjj el mindnyájunk szívébe újra, és szent 

jelenléted által tölts el bennünket békével és 

reménységgel. Add, hogy a magyar családok   

szeretetben, hitben és hűségben járva le ne térjenek a 

hozzád vezető útról.   Hallgasd meg könyörgésünket! 
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Újév – A Boldogságos Szűz Istenanyasága és a 
Béke világnapja 
A polgári év első napján a Boldogságos Szűz Isten-
anyaságát ünnepeljük. Vele kezdjük az Újévet, az Ő 
segítségét kérjük az előttünk álló esztendőre.  
Bízzunk abban, aki Karácsonykor világra hozta az 
emberré lett Isten Fiát. Járjon közben értünk, hogy 
megkapjuk a nekünk szükséges kegyelmeket. 
Az év első napja egyben II. János Pál pápa 
kívánsága szerint a Béke világnapja. A világbéke 
megvalósítása nem tőlünk függ, viszont van fela-
datunk annak érdekében, hogy környezetünkben 
béke legyen. Tegyük meg mi az első lépést a másik 
felé! 
Jó lenne, ha béke lenne önmagunkban is. El kell 
fogadnunk önmagunkat, saját adottságainkat, körül-
ményeinket. Ha sugározni fog belőlünk a belső 
béke, hozzájárulunk egy kicsivel ahhoz, hogy a világ 
is közelebb kerüljön az igazi békéhez. 

Czifra Lászlóné 
 

 

November 1. Mindenszentek ünnepe 
2. Halottak napja 
5. Szent Imre 
8. Évközi 32. vasárnap 

13. Magyar szentek és boldogok 
15. Évközi 33. vasárnap 
19. Árpád-házi Szent Erzsébet 
22. Krisztus Király ünnepe 
29. Advent 1. vasárnapja 

December 6. Advent 2. vasárnapja, Szent Miklós 
8. Szeplőtelen fogantatás ünnepe 

13. Advent 3. vasárnapja 
20. Advent 4. vasárnapja 
24. Ádám és Éva 
25. Karácsony, Jézus születésének ünnepe 
26. Karácsony 2. napja, Szent István első vértanú 
27. Szent Család ünnepe, Szent János apostol 
28. Aprószentek ünnepe 
31. Szent Szilveszter pápa 

Január 1. Újév, Szűz Mária Isten anyja, Béke világnapja 
3. Vízkereszt 

10. Urunk megkeresztelkedése 
17. Évközi 2. vasárnap 
18. Árpád-házi Szent Margit 
22. Boldog Batthyány-Strattmann László 
24. Évközi 3. vasárnap 
31. Évközi 4. vasárnap 

Petőfi Sándor: LÁTTÁL-E A RÓNA FELETT … 
 

Láttál-e a róna felett 
Elszállni madársereget, 
Ha rája lövének?  
Így szállnak az évek! 
Egy pillanatig 
Még hallani szárnysuhogásaikat, 
Már a másikban alig 
Kísérheti a szem a kétes utat, 
Mely röptük iránya, 
Melyet hasítottak egyre rohanva; 
És annakutána 
Se’ híre, se’ hamva 
Az egész karavánnak. 
A messzeség 
Ködében az ég 
Felhőivel összefolyának. 
S te állasz a néma, puszta határon, 
Tűnődve: mi volt ez? Való-e vagy álom? … 

1846. decembere 
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IISSTTEENN,,  CCSSAALLÁÁDD,,  HHAAZZAA  
 

Életünkben első helyen Isten áll, Ő kell, hogy álljon, még ha sokan nem is vesznek Róla tudomást. A hívő 
Istennek, Istennel és Istenért éljen. Második helyen áll a család, amelynek tagjai elsősorban Istennek és egymásért 
kell éljék földi életüket, hitben békében, szeretetben, boldogságban. S ne felejtsük el, ez nem a jólét függvénye. 
Ismerek szegény, de boldog, és gazdag, de boldogtalan családot. Nem vitatható, melyik áll közelebb Istenhez. Isten 
kegyelme, mi boldoggá teszi őket, s az egymás iránt érzett kimondhatatlan szeretet.  

Természetesen Isten segítségével, a családtagok, a haza hű polgárai alkotják a nemzetet. Ez a hármas egység – 
Isten, család, haza – felbonthatatlan, akár a Szentháromság.   

Elgondolkodom én s a hozzám hasonló lelkületű 
honfitársaim, hogy miért nem büszke minden magyar ember 
a magyarságára. Miért fogadjuk el – természetesen aki – a 
bűnös nemzet titulusát, amit jellemtelen, megnevezni sem 
méltó emberek aggatnak ránk. Honfoglaló őseink ebbe 
biztos nem törődtek volna bele, elégtételt vettek volna a 
bűnös, hazug állításokért. Miért fogadjuk el a nemzet 
polgárait egymás ellen uszító gonosz erők mesterkedéseit? 
Miért nem látjuk a nevető harmadik ravasz cselvetéseit? 
Miért hajtjuk igába fejünk nálunk valójában ostobább, és 
aljas hatalmaskodók előtt? Miért megyünk önként a 
vágóhídra? Ébredj, magyar! Isten, család, haza – minden 
megoldódik, ha e szavakban összefogsz. 

A családok előtt a Szent Család példája lebegjen. A 
mindenható örök Isten adta példaképül nekünk a Szent 
Családot, amelyben isteni Fia földi életét töltötte. A szülők 
Isten első helyettesei, és isteni tekintély alapján megilleti 
őket a tisztelet. Isten akarata a rendezett családi élet. A 
legszebb példát Isten egyszülött Fia, a megtestesült Ige adta, 
mert Isten létére engedelmeskedett szüleinek, édesanyjának, 
Szűz Máriának és nevelőapjának, Szent Józsefnek. A 
Szűzanya szerető, gondos édesanyja volt szent Fiának, a 
szeretet és a hit hatotta át minden napjukat. Ő kísérte Őt a 
Golgota meredek útján, és mellette volt haláláig. Szent 
József pedig királyi őseit felülmúlta azzal, hogy karján 
hordozta és oltalmazta Isten szent Fiát, és a názáreti 
szegényes hajlékban is tudott boldog családi életet teremteni. 
Megelégedett a verejtékes munkája árán szerzett 
mindennapi kenyérrel. S amikor üldözték a kis Jézust, 
megfosztották otthonától – egyiptomi futás –, akkor is 
boldog volt, mert felé ragyogott szerettei szeméből a 
bizalom és hálás ragaszkodás.  

Családjaink számára kérjük a Szent Család pártfogását 
és oltalmát. Tanuljunk tőlük életbölcsességet, hogy 
kegyelemnek ismerjük el a szegénységet és jómódot, a 
megaláztatást és a szerencsét, ne veszítsük el életkedvünket 
nehéz időben sem. Kötelességünket úgy tegyük meg, 
ahogyan Isten akarja, ott, ahol Isten akarja, akkor és addig, 
amikor és ameddig Isten akarja.  

Ez már a sokadik szomorú magyar karácsony. 
Szükségünk van a hitre, meleg áhítatra, a békére, amelyről a 
születés éjjelén az angyali ének szólt. Szeretettel és alázattal, 
reménnyel telve járulunk az isteni kisded elé, szent karácsony éjjelén.  Mi ma, a hideg éjszakában, az istentelen, 
önző, kegyetlen világban mintha elfelejtenénk szomorú környezetünket, aggodalmainkat, szenvedésünket, és halljuk, 
mintha hívna valaki. Igen, hív Valaki. Oda, ahol lelkünk nyugtot talál: hív Istenhez, vissza a gyermeki hithez, vissza 
Isten fiainak útjára.  

A beteljesülés reményében kívánok e sorokkal és verseimmel kegyelemteljes karácsonyi ünnepet és békés, 
boldog, Istentől áldott új esztendőt, testvéri szeretettel:  

Gömöriné Fajta Anna  

Elmélkedés az Adventről 
 
Eltelt egy év ismét, itt az adventi szent idő, 
Testvérek, lelkünket szentgyónással készítsük elő! 
Szívvel-lélekkel várjuk a kis Jézus születését, 
Ő megtalálja lelkünk hófehér köntösét.  
 

Örömmel fogadja el a helyét benned, ki már tiszta vagy, 
A bűn szennyét a gyóntatószékben már lemostad. 
Megkapod gyóntató atyádtól a feloldozást, 
S ez a legszebb karácsonyi ajándékozás. 
 

Ennél nagyobb ajándékot senki nem kaphat, 
Mint karácsonykor magához vennie az Urat. 
Ez az út vezet majdan egykor szent színe elé. 
Ember, ezért földi életedben mindent megtegyél.  
 

Ha módodban áll, ajándékozz másokat s magadat, 
Ha nem, hidd el, akkor lehetsz te a legboldogabb. 
Még ha ezt most nem látod át, s nem tapasztalod, 
De rájössz, az Úr birtoklása a legszebb ajándékod.  
 

A felhőkön túl, az Úr mennyei kertjében ébredsz rá,  
A földi ajándék nem más, mint csalfa délibáb. 
Az igazi ajándék volt az Úr szeretete, 
Mely egyenes úton vezetett el téged ide.  

Szíveddel láss és szeress! 
 
Belső harmóniát és szépséget magadban keress, 
Ez isteni adomány, boldog lehetsz, ha megleled. 
Ha ezt birtokolod, a külcsín nem lehet oly fontos, 
Szíveddel látsz szépet, ez kell, hogy uralja a világot.  
 

Ha minden ember szívével látna, mindig ünnep lenne, 
A hétköznapok gondja, baja egyszerre eltűnne.  
 Nem látnál mást, csak boldogságtól sugárzó arcokat, 
Mosolygó idős embereket és nevető ifjakat. 
 

Ehhez nem kellene más, csak kőszív helyett érző szív.  
Ha ez nincs, vedd észre, s kérd Isten segítségét.  
Régóta vár rád, hogy felkeresd, és bátran kérj Tőle, 
Ha kérésed jósággal párosul, meglásd: teljesítve! 
 

Ekkor szembesülsz régi életed elhibázott volt, 
Az Úr nélkül az élet nem teljes, csak hiábavaló, 
Embertársam, jó, ha erre már a földön jössz rá,  
Mert akkor tárulhat ki előtted majdan a mennyország.  
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SSSSSSSSZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        JJJJJJJJAAAAAAAAKKKKKKKKAAAAAAAABBBBBBBB        AAAAAAAAPPPPPPPPOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLL        LLLLLLLLEEEEEEEEVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEE        
 
Kedves Olvasók!  

Mindjárt az elején szeretném tisztázni, mit is jelent, 
hogy ez a levél a katolikus levelekhez tartozik. Ez az 
elnevezést már az ősegyház így használta. Azt a hét 
levelet jelenti, amelyeket nem egy tényleges közös-
séghez vagy személyhez írtak az apostolok, hanem 
valamely nagyobb terület összes híveinek szóló kör-
levélről van szó. Ezért hívták katolikusnak, amely szó a 
görög nyelvben azt jelenti, hogy EGYETEMES.  

Ki volt az a Jakab, aki ezt a levelet írta? 

Az Úr Jézus a tizenkettő közé két Jakab nevű férfit is 
meghívott. Az egyik volt az idősebb Jakab, János 
testvére, Zebedeus fia, aki az első vértanú volt az 
apostolok közül Kr.u. 44-ben. Aki a levelet írta, az 
úgynevezett ifjabbik Jakab, Alfeus fia, Júdás Tádé 
testvére, akiket Jézus „testvéreinek” neveztek, mert az 
édesanyjuk közeli rokona volt Szűz Máriának.  

Így is nevezi a Szentírás Jakabot, Péterrel és Jánossal 
együtt: az EGYHÁZ OSZLOPA. Amikor Szent Péter 
elhagyta Jeruzsálemet, ő került a Jeruzsálemi egyház 
élére. Az Apostoli Zsinaton ő elnökölt, ő fogalmazta 
meg azt a levelet, amelyben meghatározták a zsidókból 
és a pogányokból megtért keresztények helyes maga-
tartását. (Erről az Apostolok Cselekedetei című szent-
írási könyvben bőségesen olvashatunk.) Jakab 
működéséről nem sokat tudunk, a hagyomány azt tartja, 
hogy a zsidók közül sokakat megtérített, ezért II. Ana-
nosz, zsidó főpap felbujtására Kr.u. 62-ben meg-
kövezték, és a Jeruzsálemi templom párkányáról a 
mélybe taszították. Egyik megkövezője ványolórúddal 
sújtotta fejbe. A helyszín közelében, a Kirdon völgyében 
temették el. (Idősebb Szent Jakab sírja Spanyol-
országban van, ahová nagyszámú hívő zarándokol 
évente.) Hegeszippusz, II. századi történetíró írja róla, 
hogy életszentségért, az „igaz” melléknevet kapta.  

A levélből kiderül, hogy írója nagyon jól ismeri az 
Ószövetségi szentírást, és ismeri a zsidó hagyo-
mányokat, valamint a többi apostol írásait a levelekben 
és az evangéliumokban.  

Kiknek írta az apostol ezt a levelet? 

„A szórványban élő tizenkét törzsnek”, ami a zsidókból 
megtért keresztényeket jelenti. De jelenti a „hitetlenek” 
közt élő Krisztus-hívőket is.  

Miért írta ezt a levelet? 

Az apostol értesült róla, hogy a palesztinai hívek közt 
különböző erkölcsi hibák és téves tanítások terjedtek el. 
Ezzel a tanításával akarta helyes magatartásra buzdítani 
a híveket.  

 

 

Miről szól a levél? 

A levél szerzője szembeállítja a mennyei bölcsességet az 
evilági bölcsességgel.  

Az első részben az állhatatos türelemben, jótettekben és 
önfegyelemben megnyilvánuló igaz hit mennyei böl-
csességéről tanít. Majd a második részben az emberi 
bűnöktől és szenvedélyektől irányított hamis bölcses-
séget ostorozza, és különösen jelentősek a jócsele-
kedetek fontosságáról leírt szavai, valamint a betegek 
szentségének leírása az apostoli korból.  

Ahogy szoktam, kiemelek néhány számomra fontos 
részletet a levélből. 

Így kezdi levelét az apostol: „Jakab, Istennek és az Úr 

Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szór-

ványban élő tizenkét törzsnek” (1,1) 

Az egész levél tele van példákkal, hasonlatokkal, 
amelyektől nemcsak színessé, érdekessé válik az írás, 
hanem mindenki számára közérthetővé is teszik a 
mondanivalót. E rövid levélben több mint tíz ilyet talá-
lunk. 

Mindjárt az első fejezet elején ezt írja Jakab: „Az 
alacsonysorsú dicsekedjék méltóságával, a gazdag ezzel 
szemben nyomorúságával, hiszen elmúlik, mint a mező 
virága. Fölkel ugyanis a nap, és perzselő hevével el-
szárítja a virágot, szirma lehull, és színpompája odavész. 
Így enyészik el majd a gazdag is minden vállal-
kozásával. (1,9-11) 

Nehézséget jelent számunkra megérteni a Miatyánk 
imában ezt a mondatot: „Ne vígy minket a kísértésbe.” 
Isten visz bele minket? Jakab válaszol erre: „Senki se 
mondja a kísértés idején: az Isten kísért engem. Isten 
nem kísérthető a rosszra, de maga sem kísért senkit. 
Mindenki úgy esik kísértésbe, hogy saját kívánsága 
vonzza és csábítja. …Ne tévedjetek, tehát szeretett 
testvéreim, fölülről, a világosság Atyjától csak jó ado-
mány, csak tökéletes ajándék származik.” (1,13-18) 

Bölcs mondások, gyakorlati tanácsok teszik a levelet 
gyakorlatiassá a keresztény életvitelre. 

„Legyen minden ember készséges a hallgatásra, de 

meggondolt a beszédre. Legyetek megvalósítói az igé-

nek, ne csak hallgatói, különben önmagatokat csaljátok 

meg.” „Ez a tiszta és igaz vallásosság: Viseld gondját a 

nyomorgó árvának, és özvegynek, s őrizd magadat 

tisztán e világtól.” (1,19-27) 

Példával világítja meg a személyválogatás helyte-
lenségét: A közösségbe belépő gazdagot másként fogad-
juk, mint a szegényt. Emberi gyengeség: akitől valami 
hasznot, előnyt várunk, azt jobban megsüvegeljük. (2,1-
6) 
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Ifjabb Szent Jakab, apostoltársával 
Szent Bertalannal a Sienai dóm 
oltárképén.  
Részlet Duccio di Buoninsegna 
(1250–1318) munkájából. 

Az ember két lábon áll a földön, hangzik a mondás. Melyik fontosabb, a 
hit, vagy a jócselekedet? Mindkettő! Az apostol hosszasan magyarázza, 
példával is bemutatja, hogy csupán a hit, cselekedetek nélkül, holt dolog. 
Beszélünk a segítségnyújtásról, de ha nem teszünk semmit azért, hogy 
felebarátunk ne nyomorogjon, mit ér nekünk a hitünk. „Mutasd meg nekem 

tettek nélküli hitedet, akkor én tetteimből bizonyítom hitemet.” (2,18) 

Szenzációs fejtegetést olvasunk a levélben az emberi nyelv (beszéd) 
megfékezéséről. Lehet belőle ma is tanulni. „Aki szavában nem vét, az 

tökéletes férfi. A nyelv kicsiny testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. 

Lám a csekély tűz mekkora erdőt gyújt fel. …Az összes vadállatok, 

madarak, csúszómászók és tengeri állatok természete megszelídíthető, a 

nyelvet azonban senki emberfia meg nem szelídítheti, mert nyughatatlan, 

gonosz, s tele van halálos méreggel.” (3,2-8)  

Ezt olvasva, megrettenünk, meggondolva még hozzá Jézus szavát: nemcsak 
tetteitekről, hanem miden szavatokról számot kell adni az ítéleten. Vajon 
elmondhatjuk-e magunkról, hogy szavainkkal nem szoktunk véteni??!! 

Az előző gondolatmenethez illik a negyedik fejezet egy mondata: „Isten a 

kevélynek ellenáll, az alázatosnak pedig kegyelmet ad.” (4,6) 

Komoly figyelmeztetés a mai munkaadóknak: „Lám, a munkabér, amelyet a 

földjeiteket learató munkásoktól visszatartottatok, az égre kiált, s az aratók 

jajszava a seregek Urának fülébe jut.” (5,4) Ma hányan panaszkodnak, 
hogy elvégezték a munkát, és a tulajdonos nem akar fizetni!  

A sok szép, tanulságos tanításból még csak egyet idézek, a betegek 
szentségének akkori egyházi gyakorlatáról:  

„Beteg valaki köztetek? Hivassa az egyház papjait, imádkozzanak fölötte, s 

kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvére lesz a 

betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot 

nyer.” (5,14-16) Az irgalmasság lelki cselekedeteihez tartozik vigasztalni a 
beteget, vagy elvezetni az irgalmas Jézushoz; a testi betegségben szen-
vedőkhöz elhívni papot, hogy a szenvedőt lelkileg tisztítsa meg és Jézus 
vigasztalásában, a betegek szentségében részesítse. Sokan félnek papot hívni, gondolván,  nehogy megijedjen a 
beteg. Pedig éppen a pap, aki Jézus nevében látogatja meg a beteget, az tud igazán erőt nyújtani a fájdalomban, és az 
tudja, ha a beteg már olyan állapotban van, felkészíteni a jó halálra és az üdvösségre.  

Kedves Olvasók! Több hívőtől hallottam már, hogy kedvenc szentírási könyvük a Jakab levél. Én nem csodálkozom 
rajta, mert valóban sokat ad a lelki életet élő híveknek. Kívánom, hogy ez az ízelítő kedvet keltsen sokukban e levél 
olvasásához. Erre a levélre is érvényes Szent Pál apostol figyelmeztetése, amit a Timóteushoz írt második levél 
harmadik fejezete végén olvasunk: „Minden Istentől sugalmazott Írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az 

igaz életre való nevelésre…” (2 Tim 3,16) 

Szeretettel:       Láng András atya 

 

 

SZENTMISÉINK RENDJE: 
Taksony 

Szent Anna templom 
vasárnap ½ 9 óra, 

hétköznap hétfőn és pénteken, 

valamint szombat este 6 óra, 

kedd reggel 8 óra 

Dunaharaszti 
Szent István plébániatemplom 

vasárnap  

reggel 7 óra és de ½ 11 óra,  

hétköznap hétfőtől csütörtökig 

reggel 7 óra, 

elsőpénteken este ½ 5 óra 

Ligeti Szent Imre kápolna 
vasárnap de ½ 10 óra, 

pénteken reggel 7 óra, 

szombaton este ½ 5 óra 

a hónap harmadik vasárnapján 

gyermek szentmise du 4 óra 

*** 
Fogadóóra: 

A dunaharaszti Főplébánián 

szerdán du 4-6 óráig 

(kivéve ünnepek) 
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Légy üdvözölve szent karácsony, 

mely földre hoztad az eget! 

Ím elmúlik a bűnnek éje, 

mert te az üdvöt hirdeted! 
 

Testvéreim Krisztusban! 
 

Ezen az éjszakán a betlehemi barlang jászlánál a 
világító fény és a mi templomunk oltárán a világító 
gyertya, meg sok ezer templom oltárán és betleheménél 
mind ugyanazt jelzi:  

– minden kor istenkereső embere itt találhat rá az 
igaz Istenre,  

– és minden kor embere, aki embersége eszményét 
keresi, itt talál rá az igaz emberre!  

Talán ezért is állunk csodálkozva újra meg újra a 
jászol mellett. Évről-évre valami sajátos, nehezen meg-
fogalmazható remény köt bennünket Karácsony ünne-
péhez.  

Remény, hogy valami újat hoz számunkra, változást 
jelent majd az életünkben; hogy megajándékoz azzal, 
ami után úgy sóvárgunk: életünk talán majd megtelik 
tartalommal, örömmel, boldogsággal; hogy rendet 
teremt bennünk.  

Ha nem akarjuk, hogy ez a remény egyszerűen elrö-
püljön – mint már talán sokszor történt velünk–, hiszen 
nem először vagyunk itt karácsonykor, el kell gondol-
kodnunk: honnan is van bennünk ez a remény?  

Mi vonz bennünket újra és újra Karácsonykor ide a 
templomba?  

Igen, kétségtelenül innen nyeri életünk az erejét, 
remény tölt el bennünket karácsonykor! Remény nélkül 
nem élhet senki! 

Hiszen elmondhatnánk Izajással: Olyan nép va-
gyunk, amely sötétségben jár. Illik ránk Izajás mondása! 
Hány és hány eseménye van napról napra a társada-
lomnak és az egyes ember életének, ami sötétség.  

Izajás egy népről beszél, amely a sötétségben jár (és 
a halál árnyékának országában lakik), és valóban nem ez 
a sötétség és halál jellemzi világunkat? Nem ez a sö-
tétség és halál van itt a háborúkban? Nem sötétség és 
halál uralkodik a gyűlölködő emberek között? Nem 
halál-e a családok széthullása, a magukra hagyott öregek 
magánya?  

Nem csak messze, ki tudja milyen földrészeken, 
hanem világszerte, egyre rafináltabb formában jelenik 
meg, újabb és újabb neveket kap. 

Mégis új erő, remény tölt el bennünket, mert Kará-
csony nem más, mint Isten válasza az emberiség nagy 
kérdéseire!  

Ez a válasz pedig hihetetlenül egyszerű: Isten köze-
ledik, és azt mondja: segítek rajtad! Olyan Isten vagyok, 
aki segít Neked!  

Ez Isten válasza: utadat nem egyedül járod, hanem 
én is részt veszek benne! Isten megjelenik a világban, és 
azt mondja: én segítek. Másképpen is mehetnének a 
dolgaid! 

Karinthy Frigyes kereső ember volt, és a karácsonyi 
szellem őt is megérinti. Így ír Isten című írásában: 

„Eddig mi kerestük őt, – most hagyjuk, hogy ő keressen 
és megtaláljon minket. Két dolgot már biztosan tudok. 
Az egyik, hogy rajtam kívül van valahol ő, aki tud 
rólam, aki jobban tudja nálam, hogy én ki vagyok.  

A másik, hogy hiába keresem őt vakon tapogatózva, 
ha mind a ketten keresgélünk, eltévesztjük egymást, 
elmegyünk egymás mellett. Egyikünknek csendben kell 
maradnia. Hadd legyek én az, a gyöngébb, és a fárad-
tabb.  

Várnom kell, és figyelnem, várnom és figyelnem 
türelemmel, és csak, amikor közelemben érzem tapogató 
kezét, akkor szabad immár suttognom halkan: Itt va-
gyok, én vagyok az. Lám, milyen egyszerű és világos 
lett minden, én Istenem, én külön Istenem!” 

Isten megjelenik a világban, hirdette az angyal: „Ma 
született a Megváltó, az Úr Krisztus, Dávid városában.” 
Egy pici gyermekben jön el az Isten; emberré lesz, hogy 
igazán együtt tudjon érezni velünk.  

Hogy a saját bőrén érezze helyzetünket. A kis-
gyermek kiszolgáltatottságától kezdve vállalja az ember 
teljes sorsát a kereszt kiszolgáltatottságáig.  

Isten, a világ Ura, az univerzum egy apró sarkához 
köti magát. Az örökkévalóságból jön: belép az emberi-
ség fejlődésébe. A zsidó nép 1500 éves vallási történel-
mébe.  

Augusztus császár uralkodása idején, ezen a meg-
határozott éjszakán, amelyet azóta szent éjszakának 
nevezünk, azért jött, hogy ezt a világot az Ő szeretetébe, 
ezt az időt az Ő örökkévalóságába emelje. És hogyan 
reagál az ember az Isten közeledésére? – „Nem jutott 
nekik hely a szálláson.” 

Karácsony ünnepén nem karácsonyi idillről, kará-
csonyi hangulatról van szó. Sokkal inkább arról a 
tényről, amit a Szentírás röviden így fejez ki: Nem jutott 
nekik hely a szálláson... Mária és József számára nincs 
hely. Az emberré lett Isten számára nincs hely. 

Ami akkor Betlehemben történt, az azóta már szám-
talanszor megismétlődött. Nincs hely számára a társadal-
makban; emberi közösségekben, az emberek szívében.  

Vajon bennünk – a mi életünkben – van hely szá-
mára?  

Vagy inkább ránk is áll, amit Jézus egy útszéli 
kereszt feliratával üzen:  

 

Én vagyok a fény, de ti nem látjátok,  
Én vagyok az út, de ti nem ezen jártok,  
Én vagyok az igazság, de ti nem kerestek,  
Én vagyok az élet, de ti nem akarjátok.  
Előttetek megyek, de ti nem követtek…  
 

Mi adunk neki szállást? A kérdés azért is fontos, 
mert az evangéliumban másik csoportja is van az embe-
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reknek! Nem csak azok léteznek, akik nem adtak 
szállást!  

A pásztorokról olvassuk: Dicsőítették és magasz-
talták Istent! Odasiettek, és megtalálták Máriát, Józsefet 
és a jászolban fekvő kisdedet. Szeretnénk hozzájuk 
tartozni, oda menni, hogy megtaláljuk.  

Ehhez azonban meg kell nyitni a szívünket, hogy be 
tudjuk fogadni. Nem csak ezen a napon, hanem minden 
nap. Ez a nagy lehetőség adatik meg számunkra: Oda-
mehetünk, befogadjuk Isten szeretetét, hogy Isten is 
részt vehessen életünkben.  

Csak ott van karácsony, ahol így élnek, mert csak 
így ismétlődik meg az, ami egykor történt: Isten belépett 
a világba, és átalakította azt. Isten be akar lépni a te 
világodba is, hogy szelíden átalakítsa, átformálja azt. 

Ugyanezekről a pásztorokról azt olvashatjuk még: 
Azután hazatértek! Dicsérték és magasztalták Istent 
mindazért, amit úgy láttak és hallottak, ahogy az angyal 
előre mondta nekik.  

A betlehemi esemény nem maradt számukra csupán 
egy epizód, egy villanás, egy futó kaland, amelyet a 

mindennapokban aztán gyorsan elfelejtettek.  
Megváltozva tértek vissza, hirdették Isten nagy tet-

teit! Mi vajon hogyan adhatjuk tovább a Megváltó meg-
születésének örömhírét? Nagy Szent Leó pápa szavai 
segítenek bennünket ebben:  

„Szeretteim, ma született Üdvözítőnk, örvendjünk 
hát! Nem lehet helye ott a szomorúságnak, ahol az élet 
születésnapját ünnepeljük. Az életét, amely megsemmi-
sítve a halálfélelmet, meghozta a megígért örökké-
valóság örömét. 

Ebből a vidámságból senki sincs kizárva. Minden 
embernek közös oka van az örvendezésre: Mivel Urunk 
a bűn és a halál legyőzője amint kivétel nélkül minden-
kit bűnben talált, kivétel nélkül mindenki megváltására 
érkezett közénk.  

Ujjongjon hát a szent, mivel közelebb kerül a dia-
dalhoz, örüljön a bűnös is, mert bocsánatot ígérnek neki, 
és lelkendezzék a hitetlen, mivel meghívást kap az 
életre.”  

Adventben vártuk a születendő Gyermeket. De csak 
ott születhet meg, ahol várják! – Ha megszületett ben-
nünk, megtaláljuk mindazt, amire vágytunk: békességet 
a földön a jóakaratú embereknek…        Amen 

 
Berci atya 

 
 

NAGYFALUSY LAJOS SJ: 

Ó boldog éj! 

        Ó, boldog éj,  
        Fönséges éj,  
        Százszorszent  
        Drága éj!  
Földön is, égen is alleluja!  
Krisztus, az égnek, a földnek Ura  
     Szűznek ölébe leszáll,  
     Krisztus, a békekirály.  

        Ó, boldog éj,  
        Malasztos éj,  
        Százszorszent  
        Csupa fény!  
Fény, ki után a világ epedett,  
Ki örök irgalom és szeretet,  
     Glória! Földre leszáll  
     Isten, a Fény, a Király!  

        Ó, áldott éj,  
        Ó, boldog éj,  
        Százszorszent  
        Békeéj!  
Békekötést szerez Ô veletek,  
Nyitva legyen neki a szívetek,  
     Tiszta szívekbe leszáll  
     Krisztus, a békekirály.  

El Greco: Szent Család 
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Kedves idős vendég járt a 
dunaharaszti nagytemplomban  
2009. december 6-án. Rengeteg 
gyermek várta Szent Miklós püspök 
érkezését, aki nem is okozott 
csalódást.  
 
 
 
 
 

 
Kisebbek és nagyobbak énekkel 
fogadták, majd a hosszú sor ellenére 
vidáman várakoztak a megérdemelt 
finomságokra, amelyek előkerültek 
Szent Miklós zsákjából. Az ünnepségen 
természetesen csupa jó gyermek vett 
részt. 
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A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjén készült csoportképek, 
Dunaharasztiban 2009. november 15-én, Taksonyban november 22-én 
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Szigetvári Imre atya, püspöki tanácsos, a 
Vecsés felsőtelepi Jézus Szíve templom 
korábbi plébánosa 2009. szeptember 15-től 
nyugdíjas papként szolgál. Idén, június 21-én 
ünnepelte pappá szentelésének 50. éves 
jubileumát. A taksonyi Szent Anna 
templomban és a dunaharaszti Szent István 
templomban a jubiláns házaspárok ünnepi 
szentmiséjén aranymisés áldást osztott a 
híveknek. Szeretettel köszöntjük őt, kérjük 
életére, további szolgálatára Isten áldását, és 
kívánunk neki jó egészséget.  
Imre atya termékeny költő, anyanyelvének 
míves művelője. Az idei Mindenszentek 
ünnepe alkalmából született verse, melyet 
homíliájának végén hallhattunk tőle.  

 

Szigetvári Imre:  
Mindenszentek, 2009 
 
Mi itt állunk, és ti a túlsó parton. 
A másvilágon, mitőlünk távol. 
A fájdalom sokszor szívünkbe markol, 
Suttogunk sírotoknál: hiányzol! 
 
Emlékezünk testvéri kézfogásra, 
Egy kedves arcra, mely felénk nevet, 
Amelyből árad a jóság sugára, 
Arra, ki még holtában is vezet. 
 
November első napja Mindenszentek.  
Idén vasárnap duplán szent nekünk. 
A sírból Felkelőre emlékeztet: 
Feltámadott az Úr! Remélhetünk. 
 
Remélhetjük, hogy újra látjuk egymást. 
Olyan kincs ez a keresztény remény! 
Elhúnyt szerettünknek suttogjuk: meglásd, 
Egy szebb világban még föllellek én! 
 
Ők hallgatnak, de többet tudnak nálunk.  
Előttük Isten zárakat nyitott.  
Mi még az Úrnak irgalmára várunk,  
Odaát már feltárult sok titok.  
 
Reméljük, látják mindennapjainkat, 
Imádsággal kísérik életünk.  
Amikor már egy kísértés megingat,  
Erőt az Úrtól esdenek nekünk.  
 
Egy láthatatlan lánc fűz össze minket. 
Sosem szorít, de biztonságot ad.  
Tiszteljük, nem feledük őseinket, 
Kik értünk éltek, s tettek oly sokat.  
 
A temetőben szerény lesz az ember. 
Rádöbbenünk, hogy halandók vagyunk. 
De minden éjre ráköszönt a reggel:  
Most mécsest gyújtunk, s majd feltámadunk! 
 

2009. október 20-án 
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Mi a Katolikus Egyház társadalmi tanítása? (4. rész) 
A világ szebbé és jobbá tétele a keresztény hivatás része, emberi és keresztény kötelesség. 
 

A katolicizmus „közéleti kiáltványa”, a keresztény társadalmi tanítás száz év óta vitát provokál az Egyházban és a 
társadalomban. Azóta egyre újra el kell magyarázni, hogy mire támaszkodik ez a tanítás, mi hitelesíti, mi legitimálja 
azt. Újra és újra felmerül a kérdés, hogy kinek az érdekében emel szót Róma, és hogy saját hatalmát erősíti-e ily 
módon? Nem egészen egyértelmű, hogy kihez fordul a pápa, kit akar meggyőzni, milyen széles körben várja 
tanításának elfogadását? S persze döntő jelentőségű maga a tanítás tartalma, a meghirdetett társadalmi tanítás. E 
tanítás olyan társadalometikát képvisel, ami semmiképpen nem korlátozható a szociális (értsd: szükséghelyzetekre 
vonatkozó) kérdésekre. 

 

Az Egyháznak „bizonyos emberi élethelyzetekben, 
legyenek azok bár egyéni, társadalmi, nemzeti vagy 
nemzetközi szintűek, fel kell emelnie a szavát – 
hangsúlyozta II. János Pál pápa. A társadalmi tanítás 
közreadása és hirdetése az Egyház hithirdető 
küldetésének lényegi része. Hozzátartozik a keresztény 
üzenethez, mert annak a társadalom életére való konkrét 
hatását állítja szemünk elé, s ily módon a Krisztus, a 
Megváltó melletti tanúságtételbe bevonja a mindennapi 
munkát és azzal kapcsolatosan az igazságosságért 
folytatott harcot. (Centesimus annus 5.) 

Kihez szól ez a tanítás? Az erkölcsi normák 
önmagukban általános érvényűek, de az 
enciklikáknak(=körlevél) vannak címzettjei. A Rerum 
novarum főpapokhoz, negyven évvel később a 
Quadragesimo anno már minden katolikushoz szólt. 
XXIII. János pápa első enciklikáját a Mater et 
Magistrát 1961-ben, az előbbieken túl minden 
krisztushívőhöz címezte, majd két évre rá a Pacem in 
terrist már minden jóakaratú emberhez. Azóta ez a 
megszólításmód általánossá vált. S a Centesimus annus 
(46.) minden kereszténytől azt várja, hogy „a másokkal 
folytatott párbeszédben tartsák tiszteletben az 
igazsághoz való mindazon hozzájárulást, amivel az 
egyes nemzetek élettörténetében és kultúrájában 
találkoznak. Már XIII. Leó (az első enciklika írója) meg 
volt győződve arról, hogy az ipari társadalom által 
okozott súlyos problémákat csak minden erő 
együttműködésével lehet megoldani.  

Egyesek talán fölteszik a kérdést, hogy püspöki karunk 
miért szól hozzá társadalmi és gazdasági kérdésekhez, 
hiszen az Egyház feladata az evangelizáció. Az 
evangélium hirdetése azonban nem zárja ki, sőt 
szervesen magába foglalja azt a feladatot, hogy a 
keresztény közösség együttesen és egyes tagjain 
keresztül is fáradozzon az emberek egyéni életének 
jobbításán, egy igazságosabb és testvériesebb 
társadalom építésén. A társadalmi tanítás meghirdetése 
és terjesztése valóban hozzátartozik az Egyház 
evangelizációs küldetéséhez, és része a keresztény 
üzenetnek, mivel feltárja ennek konkrét követelményeit 
a társadalmi életben, a mindennapi munkát és az 

igazságosságért folytatott harcot pedig a Megváltó 
Krisztusról való tanúságtétel részévé teszi.  

Caritas in veritate! – Szeretet az igazságban! – címmel 
adta ki harmadik körlevelét XVI. Benedek pápa. A 
pápa célja e körlevéllel radikális válasz arra, hogy a 
„szeretetet” kiemelje a szentimentalizmus mocsarából, 
amelybe a posztmodern ember süllyesztette, és a valódi 
– vagyis jelentéséhez méltó – helyére tegye. Mert ez az 
„embertípus” a szeretet mértékének nem fogad el mást, 
mint az érzelmek hőfokát. A privát szférán túl emiatt a 
szó használatát álszentnek tartja.  

Ezzel szemben a szeretet eredeti jelentése ugyanis: a 
másik javának akarása és cselekvés a másik életében. 
Semmi szirup. A Szentatya ezt így fogalmazza meg: „A  
földi város nem alapulhat pusztán jogok és 
kötelezettségek hálózatán, hanem sokkal inkább és 
elsősorban az ingyenesség [vagyis a szeretet] talaján 
álló emberi kapcsolatokon.”  A jogok és kötelezettségek 
– tehát az igazságosság – fontos, de nem elégséges: a 
társadalom fő szervezőelve csak a szeretet lehet. Ez 
ellentétben áll a korszellemmel, mely a politika és a 
gazdaság végső mércéjének az igazságosságot tekinti. A 
másik felé fordulás és tevékeny jószándék nélkül 
ugyanis az igazságosság is torzul. És bálvánnyá válik. 
Így, ha a fő társadalmi cél nem az igazságosság, hanem 
a szeretet, sok minden megváltozik. Míg az 
igazságosság elérésének elsődleges eszközei a 
társadalmi szabályok, intézmények, addig a szeretet 
elsősorban a személyes és közösségi erkölcsiség 
kérdése. Azt intézmények is fontosak, de még 
fontosabb, hogy milyen emberek működtetik őket. Így a 
gazdasági válság megoldását sem elsősorban a 
kormányzati szabályozásban, hanem az erkölcsi 
megújulásban, mindnyájunk erkölcsi megújulásában 
kell keresni. (Ezt a közgazdaságtan eredményei is 
alátámasztják: a piac csak a bizalom légkörében 
működőképes, és semmi sem árt neki súlyosabban, mint 
a korlátolt vagy korlátlan önzés=a szeretet hiánya. 
Hivatkozhatunk a nagy japán közgazdász, Fukuyama 
könyveire.) 
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A szeretet prioritásából következik a „társadalmi 
fejlődés” újraértelmezése. A valódi fejlődés csak azt 
jelentheti, hogy elősegítjük a szeretet növekedését 
minél több emberben. Ehhez segíteni kell az 
embereket döntési szabadságukban, és a szeretet 
felelőséggel járó megélésére is. A szentimentalizmustól 
távolabb már nem is járhatnánk. A szeretet forrása 
ugyanis nem evilági, empirikus tapasztalat. Az önzetlen 
jóakaratban nem tudunk kitartani, ha túlzott jelentőséget 
tulajdonítunk saját létbiztonságunknak. Csak az 
üdvözülés reménye, melyet a hit közvetít, ad „az életnek 

új alapot, amelyre az ember támaszkodhat, s ezért a 

szokásos alap, az anyagi bevételek megbízhatósága 

viszonylagossá válik.”(Spe Salvi 8)   

A jót is jól kell tenni. Ha a másik javát akarjuk 
szolgálni, szeretetünknek az igazságban kell 
gyökereznie, és reális képet kell alkotnunk a másik 
„javáról”. A  kereszténység szerint ez a reális kép az, 
amit Jézus Krisztus tanított. Ebből nemcsak az 
következik, hogy a vallásszabadság biztosításával a 
társadalom nem vallásos része is jól jár, hanem azt is, 
hogy biztosítani kell a jogot a hívőknek, hogy a 
közéletben megjelenítsék hitük igazságait. Az „észnek 

ugyanis folyamatosan szüksége van rá, hogy a hit 

megtisztítsa; és ez igaz a politikai részre is. ” De talán a 
világi hatalmaknak szóló kemény állásfoglalásnál is 
fontosabb Benedek pápa a hívőknek szánt 
állásfoglalása, nevezetesen, hogy az igazságosság 
gyakorlati erényével szemben a szeretet isteni erény. 

Ahonnan Isten nézi a világot, ott nincs éjszaka és 
nincsen nappal, mert a világon kívül, felül, belül van; az 
Isten szeretet.  

Boldog Salkaházi Sára 1943. december 27-én (rá egy 
évre lőtték a Dunába szociális testvér-társával Bernovits 
Vilmával és a szerzetesrend által bújtatott zsidókkal 
együtt), írta prófétai szavakkal: „Mi szeretetet akarunk. 

És igazsággal akarunk építkezni. Nézzük az 

igazságtalanság roppant hatását a világ életében: 

határokat töröl el, tűzzel-vassal pusztít, kiírtja népeit, 

határokat von, sorompókat állít fel … fajokat lázít 

egymás ellen. Az igazság elismeri más országok jogát az 

élethez, ledönti az elválasztó sorompókat. A különböző 

fajok sajátosságaiban Isten különböző gondolatait 

ismeri el. És azt mondja: egy Atyának vagyunk 

gyermekei, egyformán jogunk van élni, s ezért 

összefogva kell támogatnunk egymást. Az 

igazságtalanság a nemzet életében a nemzetiségeket 

egymással szembeállítja, az igazság egymás mellé 

igazítja őket.” Amit Boldog Salkaházi Sára szavakba 
foglalt nem idealista szentimentalizmus, hanem 
kőkemény valóság, hiszen Boldog Sára életébe és sokak 
életébe került. 

A társadalmi tanításnak – mivel az evangélium örök 
világossága irányítja, s ugyanakkor kitartóan követi a 
társadalom fejlődését – jellegzetes ismérve a 
folyamatosság és a megújulás. A társadalmi tanítás az a 

fejlődésre nyitott terep, amelyen az örök igazság behatol 
az új események esetlegességeinek területére és átjárja 
azt, rámutatva az igazságosság és a béke útjaira. A hit 
nem akarja a változékony társadalmi-politikai valóságot 
valamilyen zárt séma közé szorítani. Ennek inkább az 
ellenkezője igaz: a hit az újítás és a kreativitás kovásza. 
Olyan tanítás, amely állandó jelleggel a hitből indul ki, 
a világ változékony helyzeteire reflektálva fejlődik, és 
reflexióit az evangélium, mint a megújulás örök forrása 
ösztönzi. Az Egyház – lévén Anya és Tanító – nem 
zárkózik el, nem önmagába zárt, hanem mindig nyitott, 
utána nyúl az embernek, feléje fordul, hiszen 
létezésének értelme nem más, mint az ember üdvösségre 
rendelt volta. A Jó Pásztor eleven képmása az 
emberek között, aki azért jött, hogy ott keresse és 
találja meg az embert, ahol az él, életének 
egzisztenciális és történelmi közegében. Itt lesz az 
Egyház azzá a hellyé, ahol az ember találkozik az 
evangéliummal, a szabadulás és kiengesztelődés, az 
igazságosság és a béke üzenetével. 

Most nyomatékul néhány rendkívüli emberi 
megnyilvánulásra szeretnék rámutatni, hogy – e 
korántsem teljes – példákkal kézzelfoghatóbbá váljék 
mindez. 

1987-ben egy Belfasttól nyugatra fekvő kisvárosban 
civilek közé dobott az IRA egy bombát. Tizenegyen 
meghaltak, hatvanhárman megsebesültek. Ez az eset 
azonban különbözött az összes többi terrorakciótól 
Gordon Wilsonnak köszönhetően. A robbanás másfél 
méternyi beton-téglatörmelék alá temette őt és húszéves 
lányát. – Nagyon szeretlek, apu – ezek voltak a lány 
utolsó szavai. De aki hallotta Wilsont a kórházi ágyon, 
sosem felejtheti el, mert a kegyelem, amely szavaiból 
sugárzott, magasan a terroristák szánalmas érvei fölé 
emelkedtek: „Elvesztettem a lányom, de nincs bennem 
bosszú, mert az nem adhatja őt vissza nekem. Azért 
fogok imádkozni mindig, hogy Isten bocsássa meg, amit 
tettek.” Majd felépülése után Wilson mozgalmat indított 
a protestáns-katolikus megbékélésért. Találkozott az 
IRA képviselőivel, személyesen is megbocsátott nekik, 
s kérve kérte őket, hogy tegyék le a fegyvert. Wilson 
béketeremtő munkája a béke utáni sóvárgás jelképévé 
vált, azon egyszerű emberek példájává, akik soha sem 
szerepelnek az újságok címoldalán. Írországban vannak-
e ma is vallási forrongások? Azért nincsenek, mert a 
kegyelem működése folytán Jézus evangéliuma felülírta 
az emberi ellentéteket, gyűlölködéseket. 

Hasonló drámai megbocsátás került a világ figyelmének 
központjába, amikor II. János Pál pápa meglátogatta 
merénylőjét, Mehmet Ali Agcát, a bérgyilkost, a római 
Rebibbia börtönben. A látogatás során a pápa közölte 
vele, hogy megbocsát neki. A pápa Annak példáját 
követte, Aki nem élte túl, hogy az életére törtek. Jézus a 
keresztfán maga is ítéletet hirdetett, és örökre halálra 
ítélte a könyörtelenség törvényét. 
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Egy béketeremtő mozgalom képviselői tíz évvel a 
második világháború után megkérdeztek egy lengyel 
keresztény közösséget, hogy hajlandóak lennének-e 
találkozni egy nyugat-német keresztény közösséggel, 
akik bocsánatot szerettek volna kérni mindazért, 
amelyet Németország a háború idején elkövetett 
Lengyelország ellen. A lengyelek azt kiáltották, hogy: – 
Lehetetlent kérnek! – A búcsú előtt még elmondtak egy 
Miatyánkot, ám az ima végén, amikor a „bocsásd meg a 
mi vétkeinket…” következett, a torkukon akadt a 
folytatás…Másfél évvel később Bécsben a lengyel és 
német keresztények megtartották első találkozásukat, és 
mai napig tartó barátságot kötöttek egymással. 

A következő példa a kommunista Lengyelországból: A 
Visztulában kivájt szemmel, megkínozva megtalálták 
Jerzy Popieluszko, a fiatal pap holttestét. A katolikus 
hívek az utcára vonultak, és „Megbocsátunk!” 
transzparenseket emeltek a magasba. Míg élt, 
Popieluszko ugyanezt az üzenetet hirdette a temploma 
előtti teret megtöltő híveknek minden vasárnap délelőtt. 
„Védelmezzétek az igazságot! A gonoszt jóval 
győzzétek le!” – tanította. A tömeg a halála után is 
követte tanítását. 

Itt okvetlenül meg kell említenünk a felvidéki gróf, 
Eszterházy János nevét. Ő élete felajánlásával, a 
szelídség, és a törvényesség egyenes útjával küzdött a 
szlovákok-magyarok kiengesztelődéséért. Soha nem 
volt hajlandó letérni az igaz útról, még életét sem 
sajnálta feláldozni, mert meg volt győződve az 
igazságról. Isten áldott kegyelme a kellő időben meg 
fogja érlelni áldozata gyümölcsét. 

A fekete Martin Luther King (Nobel-békedíjas) igen 
kifinomult hadviselést folytatott a feketék emberi 
jogaiért az ötvenes évek Amerikájában: nem 
puskaporral, hanem kegyelemmel harcolt. Az erőszakra 
erőszakmentességgel, a gyűlöletre szeretettel válaszolt, 
szégyenérzetet keltett az elnyomóban; a cél a 
megbékélés, a szeretetközösség megszületése volt. Az 
életét merénylő golyó oltotta ki, ám a kegyelem ereje 
lefegyverezte a gonoszt. Különösen felemelő volt az, 
amikor 1976-ban a fehér George Wallace kiállt 
Alabama feketéi elé és nyilvánosan bocsánatot kért 
tőlük – és a feketék megbocsátottak. Jézus azt 
parancsolja: „szeressétek ellenségeiteket!” Ha a világ 
engedelmeskedne Urának, a történelem kereke már a 
földi paradicsom felé gurítaná az emberiséget. De azért, 
– ma az USA elnöke egy afroamerikai: Barack Obama. 

Még egy történet, s azután már nem tartom fel Önöket: 
Clinton amerikai elnök híres imareggelijének egyikén 
Kalkuttai Teréz anya volt a vendégelőadó. A Nobel-
békedíj törékeny, nyolcvanhárom éves birtokosa – aki 
akkor már kerekes székkel közlekedett –, igen nehezen 
állt a mikrofon mögé. Ám lassan, tisztán beszélt, s a 
hangja betöltötte a termet, és azt mondta, Amerika önző 
nemzet lett, s félő, hogy teljesen megfeledkezik a 
szeretet igazi jelentéséről: „adni addig, míg nem 
fáj”…az az ország, amely megtűri az abortuszt, nem 
szeretetre neveli nemzetét, hanem arra, hogy erőszakkal 
bármit elérhet, amit akar…” Teréz anya merészen, 
határozottan, de egyben udvariasan és szeretettel 
fogalmazta át egyszerű erkölcsi döntéssé az abortusz 
ellentmondásos kérdését: élet vagy halál, szeretet vagy 
elutasítás. Clinton elnökre teljes mandátuma alatt 
semmilyen abortusszal kapcsolatos megnyilvánulás nem 
gyakorolt olyan mély hatást, mint éppen Teréz anya 
szavai.  

Európa és az Egyesült Államok, de a földgolyó más 
részei is; még ma is a kereszténység erkölcsi tőkéjéből, 
a kegyelem kosarából merítenek. Hála az Istennek azért, 
hogy regényeket írhatnánk a keresztény meggyőződés 
remekműveiről, az Isten-arcú emberekről, akik valóban 
Képmások, az Úr Jézus szeretetének jelei itt közöttünk. 
A keresztények nem azért szolgálnak a gyengéknek, 
mert azok megérdemlik, hanem mert maguk is 
részesültek Isten szeretetéből, jóllehet a legkevésbé sem 
érdemelték azt meg. Krisztus lejött a mennyből, s 
amikor tanítványai hatalomról és elismerésről szóló 
álmokat dédelgettek, ő nyomban emlékeztette őket: az a 
legnagyobb, aki szolgál. A hatalom ranglétrája fölfelé 
vezet, a kegyelemé pedig lefelé. 

VI. Pál pápa nyomatékosan hívta fel a figyelmet 
Octogesima adveniens című enciklikájában arra, hogy a 
helyi egyház (értsd: nemcsak a papok) felelős a konkrét, 
helyi problémák megoldásában. „A helyi keresztény 

közösség feladata, hogy a Szentlélek segítségével, a 

felelőséget viselő püspökökkel egységben, mind a többi 

keresztény testvérükkel, mind az összes jóakaratú 

emberrel párbeszédet kell vállalniuk azoknak a 

társadalmi, politikai és gazdasági változásoknak az 

elindításához, amelyek szükségesnek látszanak, és 

gyakran nem tűrnek halasztást.” (Octogesima adveniens 

4.) 

(Tóth Marianna)
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
 

A TEREMTŐ (1.) 
 
Kezdetben Isten teremtette az eget és a földet [Ter 1,1]. Ezekkel az ünnepélyes szavakkal veszi kezdetét a Szentírás. 
A hitvallás is megismétli ezeket a szavakat, amikor megvallja, hogy a mindenható Atyaisten, a „mennynek és a 
földnek”, „minden láthatónak és láthatatlannak” Teremtője.  Mi tehát előbb a Teremtőről beszélünk, és csak azután a 
teremtéséről, végül pedig a bűn okozta bukásról, ami miatt Jézus Krisztus, az Isten Fia eljött, hogy bennünket 
fölemeljen.  
A teremtés „Isten megváltó tervének alapja”, „az üdvtörténet kezdete” [DCG 51], amely Krisztusban érte el a 
csúcspontját. És megfordítva: Krisztus misztériuma az a biztos fény, amely a teremtés misztériumát megvilágítja, 
feltárja célját, ami miatt „kezdetben Isten teremtette az eget és a földet” [Ter 1,1]. Isten már a kezdetben tekintettel 
volt a Krisztusban való új teremtés dicsőségére [vö. Róm 8,18-23].  
Ezért Húsvét vigíliájának tanító része, a Krisztusban nyert új teremtést ünnepelve, a teremtéstörténet felolvasásával 
veszi kezdetét; a bizánci liturgiában pedig az Úr nagy ünnepeinek vigíliáján  mindig ez az első olvasmány. A 
legrégibb hagyományok tanúsága szerint a hitjelöltek keresztségi oktatása is ezt az útmutatást követte [Etherea: 
Pereg]. 
 
 

I. Katekézis a teremtésről 
 

A teremtésről szóló katekézisnek rendkívüli jelentősége 
van. Mind az emberi, mind a keresztény élet alapjait 
megadja; és a keresztény hit válaszát nyíltan kifejezi 
azokra az alapvető kérdésekre, amelyeket az ember 
minden időben feltesz magának: „Honnan jöttünk? Hova 
megyünk? Honnan van eredetünk? Mi a célunk? Honnan 
ered és hova tart minden, ami létezik? A két kérdés, 
mármint az eredetre és a célra vonatkozó, 
elválaszthatatlan egymástól. Mindkettőnek meghatározó 
szerepe van életünk és cselekedeteink értelmezésében és 
irányításában.  
A világ és az emberiség eredetének kérdése számos 
tudományos vizsgálódás tárgya. Ez utóbbiak rendkívüli 
módon gazdaggá tették ismereteinket a kozmosz 
korszakairól és méreteiről, az élőlények fejlődéséről, az 
emberi nem megjelenéséről. E felfedezések arra 
indítanak bennünket, hogy egyre nagyobb csodálattal 
adózzunk a Teremtő nagysága előtt, és köszönetet 
mondjunk minden művéért, azért az értelemért és 
bölcsességért, amellyel a tudomány az embereket és a 
kutatókat megajándékozta. Salamonnal együtt el-
mondhatjuk: „Ő adta meg nekem a dolgokról való 
helyes tudást, amely megismertette velem a világ 
szerkezetét és az elemek tulajdonságait …, mert minden 
dolognak munkálója tanított engem: a Bölcsesség” 
[Bölcs 7,17-21]. 
Annak a rendkívüli érdeklődésnek, ami ezekben a 
kutatásokban megmutatkozik, nagy mértékben 
serkentője egy másfajta kérdés, amely a természet-
tudományok területén kívül esik. Nemcsak azt szeretnék 
megismerni, hogy mikor és miként keletkezhetett a 
világegyetem, vagy mikorra tehető az ember 
megjelenése, hanem inkább szeretnénk tudni, hogy mi 
ennek a kezdetnek az értelme, mi kormányozza 
voltaképpen: a véletlen, a vak végzet, a megnevez-
hetetlen szükségszerűség vagy inkább egy transz-
cendentális Létező, amely értelmes és jó, akit Istennek 
neveznek?  

És ha a világ Isten bölcsességéből és jóságából 
származik, akkor miért van rossz? Honnét van ez? Ki a 
felelős érte? Valamikor is meg lehet szabadulni tőle? 
A keresztény hitnek kezdettől fogva ütköznie kellett 
azokkal a különböző válaszokkal, amelyeket a kezde-
tekre vonatkozó kérdésekre adtak. A vallásokban és az 
ősi kultúrákban megannyi mítoszt találunk, amelyek az 
eredetről beszélnek. Egynéhány filozófus pedig azt 
állította, hogy minden Isten, a világ Isten, ahogy a világ 
fejlődik, az Isten fejlődik (panteizmus); míg más 
filozófusok azt állították, hogy a világ nem más, mint az 
Isten szükségszerű kiáradása, ebből a forrásból ömlik ki, 
és oda is tér vissza; megint mások úgy gondolták, hogy 
két örökkévaló eredet létezik: a jó és a rossz, a fény és a 
sötétség, és ezek örökös harcban vannak egymással 
(dualizmus, manicheizmus). Némely felfogás szerint a 
világ rossz, bukás következménye (legalább is az anyagi 
világ), amit el kell vetni, és el kell hagyni (gnózis); 
ismét mások állítják, hogy bár a világot Isten alkotta 
meg, de olyanképpen, mint az óraszerkezetet, amit, ha 
elkészült, alkotója magára hagyhat, és vannak végül 
olyanok is, akik a világnak semmiféle természetfölötti 
eredetét nem fogadják el, benne egyedül az anyag 
játékát látják, amely mindenkor fennáll (materializmus). 
Ezek a törekvések mind-mind arról tanúskodnak, hogy a 
kezdetekre vonatkozó kérdések maradandóak és 
egyetemes érvényűek.  
Kétségtelen, az emberi értelem alkalmas arra, hogy 
megtalálja a kezdetek problémájára a választ. A teremtő 
Isten bizonyossággal felismerhető művein keresztül, az 
emberi értelem fényénél [vö. DS 3026], még akkor is, ha 
ezt a megismerést gyakran tévedések homályosítják 
vagy torzítják el. Éppen ezért a hit siet megerősíteni és 
megvilágosítani az értelmet ezen igazságok helyes 
felfogásában: „A hit által értjük meg, hogy a világot 
Isten igéje alkotta, a láthatatlanból vette kezdetét a 
látható” [Zsid 11,3]. 
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A teremtés igazsága annyira fontos az egész emberi élet 
számára, hogy Isten, az ő gyöngédségében, ki-
nyilatkoztatni akarta népének mindazt, amit megismerni 
üdvös. Azon természetes ismeretein túl, hogy minden 
ember felismerheti a Teremtőt [vö. ApCsel 17,24-29], 
Isten fokozatosan feltárta Izrael előtt a teremtés 
misztériumát. Ő, aki kiválasztotta a pátriárkákat, aki 
kivezette Izraelt Egyiptomból, aki magának kiválasztotta 
Izraelt, megteremtette és alakította [vö. Iz 43,1]. Ő 
nyilatkoztatta ki önmagáról, hogy hozzá tartozik a föld 
minden népe, az egész földkerekség, mert Ő egyedül az, 
„aki megalkotta az eget és a földet” [Zsolt 115,15; 124,8; 
134,3]. 
A teremtés kinyilatkoztatása elválaszthatatlan Istennek, 
az Egyetlennek az ő népével kötött szövetségének 
kinyilatkoztatásától és megvalósításától. A teremtést oly 
módon nyilatkoztatta ki, hogy az első lépés volt a 
szövetség felé, első és egyetemes tanúja az Isten 
mindenható szeretetének [vö. Ter 15,5; Jer 33,19-26]. A 
teremtés igazsága továbbá kifejezésre jut – méghozzá 

egyre nagyobb erővel – a próféták üzeneteiben [vö. Iz 
44,24], a zsoltárok és a liturgia imáiban [vö. Zsolt 104], 
végezetül a választott nép bölcsességi megnyilat-
kozásaiban [vö. Péld 8,22-31]. 
A Szentírásnak a teremtésről szóló valamennyi 
kijelentése között egyedülálló helyet foglal el a 
Teremtés könyvének első három fejezete. Ezek a 
szövegek irodalmi szempontból különböző forrásokból 
eredhetnek. A sugalmazott szerzők ezt a részt a 
Szentírás elejére helyezték, olyan formában, hogy – a 
maga ünnepélyes nyelvén – kifejezze a teremtésnek, 
valamint Istenben lévő eredetének és céljának, rendjének 
és jóságának, az ember hivatásának, végül pedig a bűn 
drámájának és az üdvösség reményének az igazságait. 
Krisztus fényében olvasva, a Szentírás egészét és az 
Egyház élő hagyományát figyelembe véve, az alábbi 
szavak a legfőbb forrásai maradnak „a kezdet” 
misztériumáról szóló katekézisnek: teremtés, bűnbeesés, 
az üdvösség ígérete.  

 
 

II. A teremtés – a Szentháromság műve 
 

„Kezdetben az Isten alkotta az eget és a földet” – a 
Szentírás ezen első szavai három dolgot állítanak: Az 
örök Isten kezdetet adott mindennek, ami rajta kívül 
létezik. Ő egyedül a Teremtő. Mindannak összessége, 
ami csak létezik (ezt fejezi ki az „ég és föld” 
szókapcsolat), attól függ, aki neki létet adott.  
„Kezdetben volt az Ige … és Isten volt az Ige … Minden 
általa lett, és nélküle semmi sem lett…” [Jn 1,1-3].  Az 
Újszövetség kinyilatkoztatja, hogy Isten mindent az örök 
Ige: szeretett Fia által teremtett meg. „Benne teremtett 
meg mindent a mennyben és a földön… Minden általa 
és érte teremtetett. Ő előbb van mindennél és minden 
őbenne áll fenn” [Kol 1,16-17]. Az Egyház hite 
ugyanúgy állítja a Szentlélek teremtő tevékenységét is: 

Ő az „éltető” (Nicea Konstantinápolyi hitvallás), a 
„teremtő lélek” (Veni Creator Spiritus), a „minden jó 
forrása” (bizánci liturgia).  
Az Ószövetség azt sugallja [vö. Zsolt 33,6] – ami aztán 
az Újszövetségben kinyilatkoztatást nyert –, hogy a Fiú 
és a Szentlélek is teremtő tevékenységgel rendelkezik. 
Ez az Atyától elválaszthatatlan. Az Egyház hitszabálya 
ezt egyértelműen így hirdeti: „Nem létezik több Isten, 
csak egy. Ő Atya, Ő Isten, Ő Teremtő, Ő Alkotó, Ő 
Elrendező. Ő önmaga által tesz mindent, vagy Igéje 
által és Bölcsessége által” (Szent Iréneusz: Haer 2,30,9), 
a „Fiú és a Szentlélek által”, akik olyanok, mint a 
„kezei” [uo 4,20,1]. A teremtés a Szentháromság közös 
műve. 

 
 

III. A világ Isten dicsőségére teremtetett 
 

Alapvető igazság, amit a Szentírás és a szent hagyomány 
nem szűnik meg tanítani és liturgiájában hangoztatni: „a 
világ Isten dicsőségére teremtetett” [1. Vatikáni zsinat: 
DS 3025]. Isten teremtett mindent, amint azt Szent 
Bonaventura magyarázza: „Nem azért, hogy dicsőségét 
növelje, hanem hogy feltárja és közölje.” [Sent 2,12,1] 
Istennek ugyanis nincs más oka a teremtésre, mint 
szeretete és jósága: „A szeretet kulcsa az, amivel kezét 
kinyitotta a teremtmények létrehozására.” [Aquinói 
Szent Tamás: Sent 2. prol]. Az I. Vatikáni Zsinat ezt a 
magyarázatot adja: Jóságában és mindenható erejével, 
nem saját boldogságának növelésére, sem 
tökéletességének elérésére, hanem azért, hogy ezt 
kinyilvánítsa azon javai által, amiket teremtményeinek 
megadott, ez az egy igaz Isten, a  maga legteljesebb 
szabad elhatározásából, mindent együtt, az idő 
kezdetétől, a semmiből teremtett, mind az egyik, mind a 

másik teremtést, (vagyis) a szellemit és az anyagit. [DS 
3002] 
Isten dicsősége valóra válik jóságának feltárásában és 
közlésében, ahogy ezek révén a világot megteremtette. 
Bennünket, „Krisztus által fogadott fiaivá tett”, ez volt 
akaratának jóságos terve, hogy kegyelmének a dicsőség 
magasztalását adjuk.” [Ef 1,5-6]. „Mert Isten dicsősége 
az élő ember, és az ember élete az Isten látása: ha már a 
teremtésen keresztül az Istentől származó kinyilatkoz-
tatás minden lénynek, mely a földön él, életet adott, 
akkor mennyivel inkább életet ad az Atya feltárulkozása 
az Ige által azok számára, akik látják az Istent.” (Szent 
Iréneusz: Haer 4,207). A teremtés végső célja az, hogy 
Isten, „aki minden létezőnek teremtője, minden legyen 
mindenben” [1Kor 15,28], megadja és fenntartsa 
együttesen a maga dicsőségét és a mi boldogságunkat” 
(AG2). 

 
Dán Károlyné 
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WWaassss  AAllbbeerrtt::  MMaaggyyaarr  kkaarrááccssoonnyy  aazz  ééggbbeenn  

 

ki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy 
amikor lent a földön megszólalnak a karácsony-
esti harangok, odafönt a Mennyeknek Országá-

ban a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes 
aranycsengőt. Erre a jelre a mennyei palota nagy 
szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a menny-
ország összes népe illő sorban betódul a hatalmas 
kupolaterembe, ahol várja már őket Jézus Király 
karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor 
az Úr Jézus megadja a jelt, s a kiválasztott szentek 
sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsony-
fán az emlékezés gyertyáit.  

Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába 
kerülni s fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikről 
emlékezik meg a mennyország népe azon a kará-
csonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, 
akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a 
karácsonyfához, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. 
Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s 
szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, 
hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a 
soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülő imádságok 
a mennyek lakóinak ajándékai a földi emberek 
számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, 
akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki.  

De ebben az esztendőben szokatlan dolog történt 
odafönt az égben. Már egy héttel karácsony előtt 
hírvivő angyalok járták sorra a mennyország lakóit s 
tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára ebben az 
évben magyar karácsony lesz odafönt.  

Ilyesmi még nem történt, amióta világ a világ, 
hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet, s még-
hozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így látta 
illőnek s helyesnek, s így is történt.  

Mikor aztán megszólaltak odalent a földön … a karácsonyi harangok, egy szeplős arcú, vézna kis 
angyalka, aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengőt, hogy 
megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstől, hogy 
nyomban el is ejtette a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengő ugyanis 
élesen felcsengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengő 
nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók számára csupán egy szűk 
kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis 
angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől, hogy szégyenében nyomban elszaladt, s 
elrejtőzött a karácsonyfa lehajló ágai alá.  

Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengőt s megrázta jó erősen, amitől nyomban 
szélesre tárultak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak 
szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes 
elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus 
megadja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán!  

Elsőnek az ősz István király lépett a fához s néma méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra 

AA  
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követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, 
Rákócziak, s a többiek mind, hosszú sorban. 

„Pro libertate”, suttogta a nagyságos fejedelem, 
s Petőfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a 
márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendbe 
kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyogott 
pazar fényben a mennyei palota közepén, egész 
világ csodálatára. S mikor már minden gyertya 
égett a karácsonyfán, előlépett öreg Csikay Gyuri, 
esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához 
emelte kopott hegedűjét, s felsírt a húrokon a 
magyar „Mennyből az angyal...”. De olyan szépen, 
olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is 
megkönnyesedett tőle a szeme, s ártatlan kicsi 
angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a 
padlót.  

Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s rangsor 
szerint István király lépett oda elsőnek a fához, 
hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi 
magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság 
volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. 
Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs 
megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s 
Petőfi Sándor lángoló szívét aggatta fára. Úgy 
megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló 
magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetségből 
valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a 
fa a tehertől.  

Sok-sok időbe került, míg a mennyeknek 
minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a 
maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot 
nem kapott, amióta világ a világ! Mikor aztán az 
utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus 
megáldotta valamennyit, s míg a sok nép vonulni 
kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos kis 
angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba 
kössék a sok égi kincset, s alászálljanak vele kicsi 
Magyarhonba.  

Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott 
még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába 
mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó 
ajándékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, 
amikor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami 
fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. 
Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka 
köntösének a csücske volt az. Az újdonsült szeplős 
kis angyalka, aki elejtette az aranycsengőt, kuksolt 
ott még mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus 
félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva elővezette 
onnan a szeplős kis angyalt. „Hát te minek bújtál 
oda?” – kérdezte tőle mosolyogva. „Restellem 

magamat” – vallotta be a szeplős. – „Elejtettem volt 
azt a csengőt, lássa.” „Oh, hát te voltál az!” – 
nevetett az Úr. „Ne búsulj semmit, megtörténik az 
ilyesmi mással is. De téged még nem láttalak itt 
eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor?” 
„Katika a nevem s Budapestről jöttem – felelte a 
vézna, szeplős kicsi angyal – november negyedikén, 
Uram.  

Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy 
kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna 
kicsi angyalkát nézték, s valamennyinek könnyes 
volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a 
csendet. „Isten hozott, Katika” – mondta jóságosan, 
s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. 
„Aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a 
tieidnek?” „Küldtem, Uram” – felelte Katika, s 
elpirult a szeplői alatt. „Aztán mit küldtél?” – 
kíváncsiskodott az Úr Jézus. „Szép ünnepi 
imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek?” A kicsi 
angyal képe még pirosabbra gyúlt. „Nem imádságot 
küldtem” – vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus 
igen nagyon elcsodálkozott. „Nem-e? Hát mi 
egyebet lehet küldeni innen?” „Kenyeret” – felelte 
szepegve Katika. „Szép fehér égi kenyeret. Minden 
nap félretettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én 
kapok még máskor is” – tette hozzá bizalmasan. „S 
ha nem, hát az se baj. De odalent Budapesten 
nincsen fehér kenyér, régóta már…” 

Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok 
pisszenni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem 
történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság 
helyett kenyeret küldött volna alá a 
mennyországból.  

Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta 
a kislányt. „Jól tetted, Katika”, mondta halkan s 
lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a 
szeméből, „sokszor a kenyér a legszebb imádság. 
Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor 
lent jártam a Földön. Kenyeret.” 

Valahol a meghatottan álló magyarok sorában 
egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. 
Katika kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, 
odafutott az öregasszonyhoz és két vézna karjával 
átölelte. „Ne sírj, nagymama!” – kiáltotta hangos, 
csengő angyalka-hangon, mely egyszeribe 
betöltötte az egész mennyországot – „Apuék nem 
éheznek többet odalent! A mennyei kenyér, amit 
küldtem, meglásd, eltart sokáig!” 

Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, 
akár hiszik, akár nem: kisütött a nap Magyarország 
fölött!
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KÖZLEMÉNYEINK:  
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során a személyi jövedelemadó 1 + 1 %-ról 

* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,  

* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13, 

* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13, 

* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a 18702563-1-13 

adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.  
 

Adományokat: 

* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 65000025-11002020, 

* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 65000018-11003674, 

* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a  

11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.  
 

 

Egyházadót: 

a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon, a „Rákócziligeti római 

katolikus egyházközösség” 11742180-20065661 és a „Taksony római katolikus plébánia”  

11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni, ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.  

 
Ebben az évben az 1 %-os személyi jövedelemadó felajánlásokból  
* Dunaharasztin a nagytemplomban 197460 forint, 
* Dunaharaszti Rákóczi-ligeti kistemplomban 99721 forint,  
* Taksonyban 246480 forint gyűlt össze. 
Az adományokat ezúton is köszönjük. Isten fizesse meg. 
 
Dunaharasztin a templom lépcsőit hoztuk rendbe, valamint a torony hatalmas ablakait festettük le belőle. 
Taksonyban pedig a templomkert kertészeti munkálatait fizettük belőle. A Dunaharaszti 
Rákócziligeten  adott adományokat meg nem használtuk fel. 
 
2009. évi munkálatok: 
Dunaharasztin rendbe tettük a templom lépcsőit, lefestettük a torony hatalmas ablakait és a vakolati hibákat 
kijavítottuk. A plébánia melléképületét teljesen felújítottuk. A födémet kicseréltük, a padlást ledeszkáztuk, 
teljesen új gerendázatot és cserépfedést kapott az épület. 
Taksonyban elkészült a Fő tér egyházhoz tartozó része is a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 
jóvoltából. A plébánián pedig teljes felújításra került a nagyterem, az iroda, a folyosó és három közlekedő 
szakasz. Villany, falfestés és padló burkolat készült el. Ezek voltak a nagyobb munkálatok. 
 
A Dunaharaszti nagytemplom kertjéről 
Az Úr Jézus mondta tanítványinak: Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. A 
Dunaharaszti Katolikus Egyház szeretné az itt élő embereket és az ide látogató, vagy itt keresztülutazó 
embereket közelebb engedni a templomhoz. Lehetőséget adni, hogy napi munkájuk előtt vagy után egy imára 
betérhessenek a templomba. Vagy az ide látogatók megnézhessék belülről a mi csodálatos Szent István 
templomunkat; padokat elhelyezve szentmisék előtt és után, vagy napközben megpihenhessenek a templom 
közelében; végül pedig a megszépülő városi főutcát egy szép park is meg szebbé tegye. 
A templomkert parkosításának tervét ugyanaz a Helfrich Franciska tervezte, akinek tervei alapján a templom 
előtt és mellett a burkolat már elkészült.  
Hiszem, és nagyon bízom benne, hogy jövő októberig megvalósul a templompark és sok-sok embernek lesz 
örömére. 

Láng András atya 
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ÖRÖM ÉS MEGRENDÜLTSÉG  
 
Esztergomban, október 31-én boldoggá avatták Meszlényi Zoltán Lajos 
esztergomi segédpüspököt, a kommunista diktatúra pap mártírjai közül az 
elsőt. A szertartást dr. Erdő Péter bíboros vezette, a szentmisén jelen volt  
Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa. 
„A vértanú a keresztény szent legősibb típusa. Ez a legnagyobb szeretet 
bizonysága: „senkinek sincsen nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja 
barátaiért” (Jn 15,13). Vagy ahogy Jézus fogalmaz: „barátaimnak mondalak 
titeket” (Jn 15,15). Aki Krisztusért, az egyházért, a szegényekért vagy az 
üldözöttekért adja az életét, és ezt katolikus hitéből fakadóan teszi, akkor 
biztosan méltó arra, hogy vértanúként tiszteljük.” – nyilatkozta dr. Erdő 
Péter bíboros atya a Magyar Katolikus Rádiónak adott interjúban.   

Meszlényi Zoltán nagylelkű volt, és nem ismert megalkuvást. Püspöki 
jelmondatához – Fidenter ac fideliter! (Hittel és hűséggel)  – mindvégig 
ragaszkodva e két erényről tanúságot tett, és rendíthetetlen helytállása hőssé 
tette.  

2004. március 10-én dr. Erdő Péter bíboros atya indította el a boldoggá 
avatási eljárást. Miután az Esztergom-budapesti Főegyházmegyei Bíróság az 
ügyet lezárta, az aktákat Szőke János SDB posztulátor személyesen vitte 
Rómába 2006. január 10-én. 2008. június 11-ére készült el a positio, a 
végleges összefoglaló dokumentum, amelyet dr. Erdő Péter díszkötésben 
adott át a Szentatyának. 2009. január 16-án a Szenttéavatási Ügyek 
Kongregációja pozitív és egyhangú nyilatkozatot hozott Meszlényi zoltán 
Lajos vértanúságáról. Az előírások szerint ezután héttagú bíborosi bizottság 
vizsgálta meg az aktákat. Jóváhagyásukat követően XVI. Benedek pápa 

2009. július 3-án hagyta jóvá a dokumentumot, amely Meszlényi Zoltán püspök vértanút kanonizálja a boldogok 
sorában. A Szentatya, apostoli levelében, a vértanú püspök égi születésnapját, március 4-ét jelölte ünnepéül. Ő az 
első Zoltán nevet viselő szent, így a Zoltánok, Zsoltok magyar szentet kaptak segítőjüknek, példaképüknek.  

Meszlényi Zoltán Lajos Hatvan városában született 1892. január 2-án. Nagycsalád vette körül, heten voltak 
testvérek. Édesanyja Burszki Etelka, édesapja Meszlényi Zoltán, aki 1884. szeptember 16-án tanítói kinevezést kapott a 
hatvani római katolikus iskolába. A község lelkipásztora ekkor Janikovits Alajos prépost plébános volt, aki egykor líceumi 
tanárként, hitszónokként az iskola segélyezésére alapítványt hozott létre. Meszlényi Zoltán tanító tevékenyen részt vett az 
egyházközségi gondnokság munkájában. Később a család Hatvanból Rimaszombatra költözött, így a Meszlényi Zoltán 
a középiskolát annak gimnáziumában kezdte el, majd a Budapesten a Tavaszmező utcai főgimnáziumban tanult. 
Gimnáziumi tanulmányai során erősödött meg benne az elhatározás a 
papi hivatás iránt, így jelentkezett az Esztergomi Főegyházmegyébe. 
Az érettségit kisszeminaristaként az esztergomi bencés gimnáziumban 
tette le, majd Vaszary Kolos bíboros hercegprímás a tehetséges diákot 
Rómába küldte a Collegium Germanico-Hungaricumba, hogy a 
Gregoriana egyetemen tanuljon. Meszlényi Zoltán hét év alatt két 
doktorátust szerzett, filozófiából és teológiából, és egyházjogász lett. 
Tehetségéhez szorgalom járult. A latin és a görög mellett bírta a német, 
olasz, francia, angol és szlovák nyelveket. Az I. világháború 
viszontagságai és nyomorú körülményei miatt a kollégium átköltözni 
kényszerült Insbruckba, ezért a Leopold-Franzens Egyetemen fejezte 
be tanulmányait. Az insbrucki kollégiumban, a Canisianumban, a 
szemináriumi kápolnában szentelte pappá Franz Eggert brixeni 
hercegpüspök 1915. október 28-án, majd ugyanitt mutatta be első 
szentmiséjét november 1-jén. 1916. július 21-én szerezte meg teológiai 
doktorátusát. 

Az esztergomi egyházmegyébe visszatérve Meszlényi Zoltán először 
Komáromba kapott kápláni kinevezést, de Csernoch János bíboros 
hercegprímás már alig néhány hónap után, 1916 decemberében a 
prímási kancellária hivatalába rendelte. A bíboros a kifogástalan 
felkészültségű fiatal papra egyre jelentősebb feladatokat bízott, így 
Meszlényi Zoltán 1917. március 2-án már érseki levéltáros és szertartó 
lett. Ebben az esztendőben kinevezték az Esztergomi Érseki Főszent-
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szék jegyzőjévé, majd december 15-től érseki titkárrá. 
Csernoch János bíboros kíséretében jelen volt XI. Piusz 
pápa megválasztásán 1922 februárjában, két évvel 
később egy újabb római zarándoklaton vett részt, 1926 
júliusában pedig a chicagói Eucharisztikus 
Kongresszusra utazhatott.  

Tudományos munkássága egész életében fontos 
szerepet játszott. 1928. május 2-án a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Hittudományi Kara bekebelezett 
hittudorrá választotta, fölényes többséggel. 1930. május 
23-án tartotta székfoglaló értekezését a Szent István 
Akadémián A kánonjogi tanulmányok fontossága 
témában. Emellett 1934. április 1-jétől az Egri Érseki 
Jogakadémia egyházjogi magántanáraként is működött. 
1940-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai 
Karára kapott rendkívüli tanári kinevezést, és 
ugyanebben az évben a Hittanárokat Vizsgáztató 
Bizottság elnöke lett. 

Csernoch Jánost bíboros hercegprímást 1927 
novemberében Serédi Jusztinián követte az esztergomi 
érseki székben. Főpásztora bizalma töretlen volt iránta, 
így Meszlényi Zoltán mint levéltáros, szertartó, 
egyházmegyei bíró, irodaigazgató szolgált, majd amikor 
visszakerült a Felvidék Magyarországhoz, Serédi Juszti-
niántól megkapta a rozsnyói és a kassai egyházmegye 
Magyarországra eső részeinek a helynöki feladatát. 
Ebben a minőségében bizonyos főpásztori feladatokat is 
ellátott, hiszen volt egy rövid időszak, amikor annak a 
területnek a magyar prímás volt az apostoli kormányzója. 
Közben egyházjogi könyvet írt, kongresszusokon vett 
részt, tanított, tudományos tevékenységet végzett, és 
mint vagyonkezelő, hivatalból nagymértékben 
foglalkozott vagyoni ügyekkel is; képviselte például az 
esztergomi érsekséget a hágai tárgyalásokon, az 
érsekség határon túlra került tulajdonainak ügyében.  

Serédi Jusztinián mellett Meszlényi Zoltán egyre 
jelentősebb egyházi pozíciókat töltött be: 1931-től 
kanonokként a főkáptalan tagja, 1934 márciusától a 
Prímási Főszentszék zsinati bírója. 1937-ben XI. Piusz 
pápa kinevezésével pedig Serédi Jusztinián bíboros 
hercegprímás, Breyer István győri megyéspüspök és 
Kriston Endre püspök Sinope címzetes püspökévé 
szentelte. 1938-ban, Budapesten, a XXXIV. Eucha-
risztikus Világkongresszus egyik szervezője és aktív 
résztvevője volt. Emellett több egyházilag elismert 
mozgalmat támogatott, így például a Magyarországi 
Katolikus Legényegyletek Országos Szövetségének volt 
elnöke, 1939 júliusától. 

Püspöki szolgálatát elkötelezetten végezte, a háború 
utolsó napjaiban, 1945 januárjában a szeminárium 
pincéjében papokat szentelt. Abban az időben, amikor 
közeledett a front, Serédi Jusztinián körlevélben arra 
kérte papjait, hogy mindenki maradjon a hívei mellett, 
akár a vértanúság árán is. Meszlényi püspök ebből a 
körlevélből bontotta ki a papi helytállás eszményét. 
Serédi Jusztinián 1945. márciusában bekövetkezett 
halálát követően a hercegprímás végrendeletének 
Meszlényi Zoltán volt a végrehajtója.  

Serédi Jusztinián utódját, Mindszenty József 
hercegprímást 1948 karácsonyán elhurcolták, majd 
koncepciós perben elítélték. A hercegprímás 
akadályoztatása miatt a főegyházmegye ideiglenes 
vezetés alá került. A kormányzást Drahos János 
káptalani helynök látta el, de ő – rohamosan romló 
egészségi állapota miatt kórházba került, és 1950. 
júniusában meghalt. Már halála előtt, a kórházban is, a 
belügyi hatóságok olyannyira figyelték őt, hogy az 
egyházmegyével nem igen tarthatott kapcsolatot.  Ő 
maga, vagy talán még Mindszenty bíboros a 
letartóztatása előtt szóban megbízta Gigler Károly, 
esztergomi kanonokot és valószínűleg Meszlényi Zoltánt 
is, hogy az ő akadályoztatása esetén lépjenek a helyére. 
Gigler Károlynak hosszú tapasztalata nem lehetett, mert 
azon a napon, amikor meghalt Drahos János, őt is 
elhurcolták. Az új helynök választására két napra rá, a 
temetés alkalmával került sor. A káptalan döntésének 
megfelelően Meszlényi Zoltán került a kormányzói 
posztra, noha a kiépülő kommunista diktatúra mást akart 
a helyére. „Krisztus hű pásztoraként a hitet és az 
Egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha! Isten 
engem úgy segéljen!” – ezekkel a szavakkal zárta 
esküjét Meszlényi Zoltán, esztergomi érseki helynök. 
Pontosan tudta, hogy milyen veszéllyel jár, ha átveszi a 
szolgálatot. Már 1946 szeptemberétől kezdve készültek 
róla ügynöki jelentések. 

A székeskáptalan döntését, melyben Meszlényit 
választották helynöknek, Rákosi Mátyás pártfőtitkár a 
kormánnyal szembeni ellenséges cselekedetnek 
minősítette a szerzetesek elhurcolásának körülményei 
miatt panaszt tevő püspököknek. Meszlényi nem ijedt 
meg a fenyegetésektől, legfontosabb feladatának a 
főpásztori feladatok áttekintését és folytatását tartotta. 
1950. június 20-án első és egyetlen alkalommal volt 
jelen a budapesti Központi Papnevelő Intézetben, a 
püspökkari konferencián. Néhány nappal később, június 
29-én, késő délután Esztergomban letartóztatták, majd 
Kistarcsán tartották fogva. Az érseki helynököt 
mindenkitől szigorúan elkülönítve tartották, éjjel-nappal, 
télen-nyáron nyitva kellett tartania cellája ablakát, őrei 
szadista módon bántalmazták, gyakran rúgták és bottal 
ütötték. Meszlényi nem volt teljesen egészséges ember, 
gyógyszerekre volt szüksége, ilyeneket azonban nem 
lehetett bevinni neki. Semmilyen kapcsolatot nem 
tarthatott fenn a külvilággal. Sem letartóztatásának 
tényéről, sem vádemelésről nem jelent meg semmiféle 
nyilvános híradás. Egy rabtársa visszaemlékezése szerint, 
amikor halkan kifejezte részvétét a püspöknek, 
Meszlényi ujját az égre emelve csak annyit mondott: „Ő 
többet szenvedett.” 

Sok szenvedés után 1951. március 4-én a Mosonyi 
utcai kórházba már a halott főpásztort szállították, majd 
10-én temették el. Halálát utólagosan anyakönyvezték 
1954 júniusában. Exhumálására 1966-ban került sor, 
amikor az Állami Egyházügyi Hivatal engedélyezte, 
hogy a legteljesebb csendben a nyilvánosság kizárásával, 
exhumálás után eltemessék az esztergomi bazilika 
kriptájában. 
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Meszlényi Zoltán, a tudós, a nagyteherbírású, sokoldalú, kitartó és hűséges szolgálattevő érzékeny lelkű, spirituális 
ember volt. Megmaradtak elmélkedései, megmaradtak Szűz Máriával kapcsolatos kéziratai, rengeteg szentbeszéde, 
amelyekből jól látszik a lelkisége.  

1945. június 8-án, az esztergomi Belvárosi plébánián egy papszentelés alkalmából mondott beszédében ezt 
olvashatjuk:  „ ...mikor a múlt év őszén Istenben boldogult főpásztorunk tisztára látva népünknek tragikus sorsát, 
kiadta papjainak a parancsot, hogy mindenki küldetéséhez híven maradjon meg a gondjaira bízott hívek között, s 
amikor figyelmeztetett…, hogy a papoknak a legnagyobb megpróbáltatások idején teljesíteni kell kötelességeiket 
még vértanúság árán is: a martírium gondolata nem döbbentett meg, nem csodálkoztam, természetesnek tűntek fel az 
Üdvözítő szavai: eljön az óra, hogy mindaz, ki megöl titeket, szolgálatot vél tenni Istennek.”  

1948. május 8-án pedig, amikor már egyértelművé vált, hogy a kommunisták rövidesen átveszik a teljhatalmat 
Magyarországon, Siófokon, a Sarlós Boldogasszony-templomban elmondott homíliájában emlékeztetett rá: 

 „A Római Birodalomban arra kényszerítették a keresztényeket, hogy tömjént 
áldozzanak a pogány istenek oltárainál, akik megtagadták, azokat az istenek 
meggyalázóinak bélyegezték. A modern üldözések mozgatója az, hogy az 
üldözött hívőket az állam, a haladás, a nép ellenségeinek tartják, s mint ilyeneket, 
irtják és pusztítják.” 

Beszédeiből 2007-ben megjelent egy válogatás Alázatos szolgálat címmel 
(Don Bosco kiadó). Foglalkozott saját kora történetével is, megírta például, 
Serédi Jusztinián életrajzát a negyvenes évek elejéig.  

Ugyancsak ő volt az aki, egész életében szenvedélyes szeretettel foglalkozott a 
szegényekkel. Különösen az árvaságra jutott gyerekekkel. Tudta becsülni az apró 
anyagi dolgokat is, és személyes jövedelméből mindig komoly áldozatokat 
hozott ezekre a célokra. Nem sokkal a háború után például kiment Svájcba, hogy 
támogatást kérjen az esztergomi árva gyerekek otthona számára. Támogatta 
azokat a női szerzetes közösségeket is, akik ilyen szociális munkát végeztek, és 
egészen a letartóztatásáig, amíg csak lehetett, törődött a gyerekekkel, támogatta 
őket saját, személyes eszközeivel is. 

Az Országos Gyermekvédő Mű igazgatójaként a szegény gyermekek 
iskoláztatásával törődött, és amikor már nem volt pénz az ellátásukra, a második 

világháború után saját 
pénzét is rájuk költötte és 
sokszor titokban tett jót. 
A kispapok és papok előtt 
is jó példával járt elöl, 
hiszen Esztergomban a 
teológia igazgatója volt, 
többet pappá szentelt 
közülük, majd az ifjú 
papokat maga köré 
gyűjtötte. „A munka alko-
tás, amiben a Teremtő 
munkatársai lehetünk.”   

Meszlényi Zoltán szere-
tett dolgozni és sokat 
dolgozott. A munka szá-
mára isteni parancs volt, 
akár fizikailag kellett 
végezni, akár szellemi 
munkát végzett.  

Meszlényi Zoltán vér-
tanú püspök hosszú sor-

nak áll az élén: Apor Vilmos és Brenner János boldoggá avatási pere folyamatban van, Romzsa Tódor és Salkaházi 
Sára boldoggá avatása megtörtént. A XX. század emberhez méltatlan vonulatai számolatlan szedték áldozataikat: 
Mindszenty József, Márton Áron, Brenner János, Kenyeres Lajos következetes, hűséges tanúságtétele, bátorsága 
örök példa legyen. Sokan szenvedtek, kínzóik által megaláztattak, életüket elvették, de mindvégig ragaszkodtak az 
isteni igazsághoz. Meszlényi Zoltán, ki új csillag vagy a magyar boldogok egén, járj közbe értünk Krisztusnál! 

 
Koczka Tamásné 
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Catherine Labouré a burgundiai Fain-les-Moutiers-ben 
látta meg a napvilágot, 1806. május 2-án, jámbor 
parasztcsalád tizenegy gyermeke közül a kilencedikként. 
Édesanyja korán eltávozott az élőt sorából, így a család 
ellátása a kis Katalinra hárult, aki húgával együtt végezte 
ezt a szolgálatot, mivel édesnővére már korábban belépett a 
Páli Szent Vince alapította irgalmas nővérek rendjébe. 
Katalin is igen vallásos lelkületű volt, élete munka és 
imádság közt telt, a munkán felüli idejét mindig a 
templomban töltötte, vezekelt és böjtölt. Maga is követni 
szerette volna nővérét a rendi életbe, ám édesatyja sok évig 
megtagadta szeretett gyermeke kérését; úgy gondolta, a 
kolostori életre elegendő egy leánya.  

Katalin, tizennyolc éves korában azt álmodta, hogy 
egy markáns arcvonású, ősz pap szentmisét mutat be. 
Álmában odament volna hozzá, de ijedtsége miatt a helyén 
maradt. A szentmise után a pap azonban magához hívta, és 
azt mondta neki, hogy a betegápolás jó cselekedet, és 
Istennek terve van a vele.  

Katalin végül huszonnégy évesen, 1830. áprilisában 
lett novícia az Irgalmas nővéreknél, a párizsi anyaházban. 
Amikor a nővérek társalgójában meglátta az alapító, Páli 
Szent Vince képét, örömmel kiáltott fel: „Ez az a pap, akit 
álmomban láttam!” 

Ebben az időben gyakran voltak látomásai az Eu-
charisztia Jézusáról, mely jelenések erős vágyat ébresz-
tettek benne, hogy láthassa egyszer a Szűzanyát is. Ez a 
vágya elsőként 1830. július 19-ének éjjelén teljesedett be. 
Katalin saját maga leírt vallomása szerint ez így követ-
kezett be.  

Éjféltájt arra ébredtem, hogy valaki a nevemen szólít. 

Figyeltem, s most már teljes öntudattal félrehúztam az ágy 

függönyét, s egy ötévesnek látszó, vakítóan fehér gyermeket 

pillantottam meg ágyam előtt. Őrzőangyalom volt. 

– Jöjj a kápolnába, a Szentséges Szűz vár reád – szólt 

a gyermek. 

Nem mertem követni a hívást. Féltem, hátha csalódok. 

A gyermek azonban sürgetett: 

– Légy nyugodt. Féltizenkettő, mindenki mélyen alszik. 

Öltözz csak fel, megvárlak! 

Gyorsan öltözködni kezdtem. A gyermek ágyam fejénél 

várt reám. Elindultunk. A gyermek baloldalt haladt, én 

mellette. A gyermek érintésére a kápolna ajtaja magától 

kinyílt. Bent égtek a gyertyák és lámpák, mintha éjféli 

szentmisére készülnének. 

Őrzőangyalom a szentélyig vezetett. Oldalt, a másnapi 

nagymiséhez oda volt készítve a három szék a főpap és 

segédlete részére. A kórus felől egyszerre csak olyan han-

got hallottam, mintha selyemruha suhogna. A következő 

pillanatban magam előtt láttam a Szentséges Szüzet, a 

középső székben ülve. 

A gyermek így szólt: 

– Íme, itt a Szentséges Szűz! 

Egy szökkenéssel előtte termettem, és elébe térdelve két 

kezemet égi Édesanyám ölébe helyeztem. 

S a Boldogságos Szűz beszélni kezdett: 

– Gyermekem, a jó Isten nagy küldetést bíz reád. Sok 

szenvedés ér majd, de elviseled azzal a gondolattal, hogy 

mindezt Isten nagyobb dicsőségéért teszed. Megismered 

majd szándékait. Sokat fogsz gyötrődni, amíg föl nem tárod 

lelki vezetődnek mindazt a kegyelmet, amelyben részesülsz. 

Ő majd ellenkezik veled, de ne félj, elég kegyelmet kapsz. 

Bízzál, és ne félj semmit. Látomásaid lesznek, imáidban 

benső sugallatokat kapsz. Számolj be minderről gyónta-

tódnak. 

Szó nem jött ajkamra, tekintetemet le nem vettem égi 

Édesanyám szépséges arcáról, de azért ő megértette néma 

beszédemet. 

– Az idők nagyon rosszak, gyermekem. De jöjj ez oltárhoz! 

Itt mindenki számára bőségben van a kegyelem, a meg-

hallgatás, a segítség. Itt mindig vár szent Fiam. Itt minden-

ki számára bőségben van a kegyelem, a meghallgatás, a 

segítség. Anyai pártfogásom sohasem vonom meg. Elkö-

vetkezik a pillanat, amikor azt gondoljátok, hogy már min-

den elveszett. De akkor is veletek leszek, bízzatok ben-

nem!...Gyermekem, az egész világra nagy szomorúság 

borul... 

Egyszerre csak olyanféle változás ment végbe, mint 

mikor egy fény kialszik. Istennek szent Anyja eltűnt előlem. 

– Elment! – szólt a fénylő gyermek, s intett, hogy kövessem. 

Éppen kettőt ütött az óra, amikor visszatértem ágyamhoz. 

Nem tudtam aznap éjjel többé elaludni. 

Katalin nővér szívébe mélyen bevésődött mennyei 
Édesanyjának képe. Nem felejthette többé. Újra és ismét 
feltört lelkében a vágy, vajha még egyszer megláthassa őt. 
1830. november 27-én Katalin egy közös elmélkedés során 
ismét látta a Szűzanyát. Egy félgömbön állt, lába alatt 
eltaposott kígyó tekergőzött. Kezében gömböt tartott, rajta 
arany kereszt állott, kezének ujjait gyűrűk díszítették, 

amelybe különböző nagyságú drágakövek voltak illesztve, 
és csodás fény sugárzott ki belőlük. A Szűzanya szavai 
szerint a drágakövekből előtörő sugarak azoknak a ke-
gyelmeknek jelképei, amelyeket mindenkire kiáraszt, aki 
csak kéri ezeket tőle. Majd a kép megváltozott. A 
Boldogságos Szűz már nem tartotta a gömböt kezében, 
hanem leeresztett fénysugarakat árasztva, karjait irga-
lommal tárta ki a föld felé. Alakja körül ovális keretben 
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arany betűkkel formálódtak ki ezek a szavak: „Ó, bűn 
nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik 
hozzád menekszünk!” Szívében pedig megkapta a meg-
bízatását: ,,Veress érmét erre a mintára! Aki hordja, nagy 
kegyelmeket nyer, különösen, ha a nyakán viseli. Elárasztja 
a kegyelem azokat, akik bizalommal hordják az érmet.” A 
nővér azután azt is látta, hogy milyen legyen az érem 
másik oldala: Mária nevének kereszttel koronázott mono-
gramja, alatta Jézusnak töviskoronával körülvett Szíve és 
Mária tőrrel átdöfött Szíve; a képet tizenkét csillag vette 
körül. Katalin e látomásai többször ismétlődtek. Gyón-
tatóatyja kezdetben elutasítóan viselkedett, és csak 1832-
ben beszélt a látomásokról először Párizs érsekével. Az 
nem tett ellenvetéseket, és így 1832. június 30-án ki-
bocsátották az első 2000 érmet. 1834. áprilisában jelent 
meg az első írás róla, amely már címében is csodás 

éremnek nevezi. S csakhamar elterjedt egész Európában. 
Csodatévő erejét számtalan feljegyzett eset bizonyítja. 
Gyógyulások, megtérések, bajban segedelem, mi bizton 
bekövetkezik a hívő életében, aki pap által megszentelt 
érmet visel a nyakában, és imádkozza a szent kilencedet a 
csodásérmű Boldogasszonyhoz.  

Katalin, noviciátusától haláláig, negyvenhat éven át élt 
irgalmas nővérként Párizsban, az öregek otthonában; 
először a konyhában foglalkoztatták, majd az öregek és 
betegek ápolásában, végül pedig a kapunál. Egyik tökéletes 

képviselője volt annak a sok irgalmas nővérnek, akik nem 
ismernek mást, csak betegekkel, öregekkel, gyermekekkel 
végzendő feladataikat, és ezeket a feladatokat egészen 
csendben, szerényen, alázatosan, szeretettel teljesítik; a 
szívüket pedig egyedül Isten szeretete tölti ki.  

Labouré Katalin hetven évet élt. Élményeiről élete 
során mindössze két emberrel beszélt: gyóntatójával és 
rendi elöljárójával. Külön parancsra csak 1841 augusz-
tusában írta le a vele megtörtént eseményeket. 1876. 
december 31-én halt meg Párizsban. Teste épen maradt, és 
az Irgalmas nővérek párizsi templomában nyugszik. 1933-
ban XI. Piusz pápa boldoggá, 1947. július 27-én XII. Piusz 
pápa szentté avatta. 

Az irgalmas nővérek (Sorores Misericordiae de S. 
Vincentio de Paul) tanító-nevelő, szociális-karitatív szol-

gálatot ellátó mai rendje tehát a Páli Szent Vince Szeretet 
Leányai rend hivatását folytatja. Pápai jogú női szerzetes 
intézmény, ami Magyarországon 1852. óta van jelen. 
Trianon után három rendi tartományt kellett létesíteni: 
Romániában Szatmáron, Csehszlovákiában Rozsnyón, 
Magyarországon Esztergomban létesült Tartományi 
Központ. Jelenleg az Általános Központ, a Generalat, 
Szlovákiában, Rózsahegyen van. 

Páli Szent Vince, az alapító, kiváló lelkipásztor volt, 
aki apostoli buzgósággal egészen hívei szolgálatára 
szentelte magát. 1617-ben alapította meg az első Szeretet-
Testvérületet, amelynek feladata a szegény betegek 
gondozása lett. Foglalkozott a gályarabokkal, próbált 
könnyíteni kegyetlen sorsukon. Karitatív tevékenységének 
hatása számos francia városban megmutatkozott, s meg-
találta a társakat, akik szorosabb kötelékben hajlandók 
voltak a missziós tevékenységre. Az így megalakult Misz-
sziós Papok Kongregációjának otthona először a Collége 
des Bons Enfants-ban (A Jó Gyermekek Kollégiuma), majd 
1632-től a Szent Lázár priorátusban volt. Ez utóbbiról 
kapták később a Lazaristák elnevezést. Szent Vince 1643-
ban alapította a Szeretet Leányai társulatot, amely 
külföldön Irgalmas Nővérek néven vált ismertté. A rend 
tagjai olyan leányok lettek, akik szegények voltak, de 
készségesnek mutatkoztak arra, hogy életüket a szeretet 
szolgálatára szenteljék. Közös otthonban éltek, csak 

szolgálatuk végzése miatt jártak szerte a városban: 
fölkeresték és gondozták a szegényeket és a 
betegeket otthonaikban és a kórházakban. A 
harmincéves háború számlálatlanul hozta az 
olyan szükséghelyzeteket, amelyekben csak a 
szeretet tudott segíteni. Alamizsnát gyűjtöttek a 
háború áldozatai javára, és intézményeket hoztak 
létre az árva gyermekek felkarolására. Emellett 
Vincét foglalkoztatták a nép és a papság lelki 
problémái is. A Szent Lázár priorátusban szen-
telési lelkigyakorlatokat tartott teológusoknak; 
szegény fiúkat tanított, hogy pappá lehessenek.  

Az 1945 utáni szétszóratáskor az Irgamas 
Nővérek magyar rendtartományban 32 helyen 
közel 600 nővér működött. Sokan börtönbe 
kerültek, másokat kitelepítettek távoli vidékre, 
mezőgazdasági munkára. Egyedül Szlovákiában 
maradhatott meg a rend, korlátozások mellett. A 
rendszerváltás után újjáalakult a rend 
Magyarországon és Romániában is. Össze-

gyűjtötték a még élő idős nővéreket, új novíciákat vettek 
fel és újraalapították a legfontosabb házaikat. Puszta-
szabolcs és Diósd plébániáján kezdődött az újraszervezés. 
Áldozatos munkájukkal sikerült erős budapesti és eszter-
gomi házat szervezni. A rend tartományközpontja újra 
Esztergom lett Magyarországon. Ez egyben a legerősebb 
közösség is, mely be tudta tölteni régi zárdaépületét, és 
több mint félszáz szerzetesnőt tömörít. Szociális, gyógyító, 
tanító és börtönpasztorációs munkával foglalkoznak, foga-
dalmuk három sarokköve a tisztaság (szüzesség), szegény-
ség (nincs saját vagyonuk) és engedelmesség (Isten és a 
feljebbvalóik iránt). Jelmondatuk: ALÁZATOSSÁG, 
EGYSZERŰSÉG, SZERETET. 

Koczka Tamásné 
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PPáárriizzssii   zzaarráánnddookkllaatt   ––  22000099..  aauugguusszzttuuss  1100--1155..  
 
Mottó:  Aki hordja ezeket az érmeket, nagy kegyelmeket nyer – mondta a Szűzanya Labouré  

Szent Katalinnak. Az érem felirata a szeplőtelen fogantatásra utal, az érem és a tizenkét  
ágú csillagkorona, mint jelkép, átkerült az Európai unió zászlajára. Lehet, hogy nem  
véletlenül.  

 

gy zarándoklat sohasem az indulás napjával kezdődik, hanem azt megelőzi a testi és 
lelki készülődés, ima. Ez, mint a későbbiek is igazolták, nem volt hiábavaló. A modern 
idők XXI. századi zarándokai ma már gyorsítva, zömmel nem gyalog indulnak neki a 

nagy útnak, hanem buszon, vonaton és repülőgépen, ám a gyaloglás sem hiányzik belőle.  
Augusztus 10-én hajnalban indultunk a KolombuszTours utazási irodával, Láng András atya 
lelki vezetésével, a dunaharaszti Szent Erzsébet karitászcsoport szervezésében, 26 fő, duna- 
haraszti és taksonyi hívek, akikhez csatlakoztak mások Budapestről és Borsod megyéből. A kor- 
összetétel a huszonévestől 80 éves korig terjedt. Mindjárt itthon, Biatorbágyon vízcsőtörés tör- 
tént, emiatt 7-től 9-ig folyt a javítás, ami sikeres volt. Tatabányán felvettük Bozsó Károly idegenvezetőnket, aki 
tanárember. Ő gondoskodott a program gyakorlati levezetéséről, jó kultúrtörténeti, környezeti ismertetést adott, és vitt 
bennünket Párizs dzsungelében.  

Az úton Tóth Marianna 
útitársunk lelki olvasmányt, 
elmélkedést olvasott fel a 
zarándoktársaknak. A rózsa-
füzér elimádkozásával is ké-
szültünk utunk célja felé, ami 
gondűzőnek se volt rossz. Az 
idő többször elszomorodott, 
de mire, 1206 km megtétele 
után, Lotaringiába, Metz váro-
sába értünk, kiderült az ég.  
Éjszakai pihenő után meg-
tekintettük Metz pályaudvarán 
az SNCF francia csodavasút 
szerelvényeit, valamint azt, 
hogyan lehet a betonrengete-
get természetbaráttá, emberivé 
tenni növényekkel, építmé-
nyekkel.  

Ezután elindultunk Párizs 
felé. A buszon hálát adtunk az 
éjszakai nyugalomért, és a 
rózsafüzér imádsággal kértük 
Szűzanyánk közbenjárását u-
tunk sikeréért. Az előimád-
ságokat felváltva mondtuk, 
még a busz vezetője sem 
vonta ki magát a sorból.  

Az út Franciaország egyik legszebb kultúrtáján, Champagne-on vezetett keresztül, mely a pezsgő őshazája, Reims, a 
koronázóváros a központja. A művelt szántók és szőlőskertek közötti legelőkön Chalois marhacsordákat láttunk, mely 
fajta hasonlít a magyar szürke marhához.  

Kora délután érkeztünk meg Párizsba. A város szívében elfoglaltuk szállásunkat a Hotel Mirific-ben, majd nyakunkba 
vettük a várost. Sokan közülünk, akik először jártak megapoliszban, szembesültek azzal, milyen sokszínű az emberiség.  
Budapest vidéki kisvárosnak tűnik ekkora embertömeg megtapasztalásakor. Akik nem először voltak ott, segítették azokat, 
akik nehezen tudtak közlekedni. A metróban térképhasználat kötelező! A Notre Dame a gótika csodája, „párizsi kék” 
ablakaival, amelyek csodaszép, mívesen vannak kimunkálva.  

Párizs másik gót katedrálisa, mely Párizs védőszentjének, Szent Dénesnek van szentelve, a kapuján őrzi a középkori 
ember lelkületét híven tükröző verset: „Szép kapuink díszét dicsérni, keresve, ki itt jársz, költségünk arányát ne csodáld, 
csak műben a munkát. Fénylik a mű nemesen, s ami benne nemes ragyogás van, Fény az a lelkeknek, hogy igaz 
ragyogással az Igazság Fényébe jussanak el, ahová maga Krisztus az ajtó, Benseje, hogy milyen, ím, az aranykapu jelzi 
előre. Ingatag emberi ész anyag által száll az igazhoz, és ki előbb lemerül, feltámad e fénycsoda láttán. (Super Portarum) 

És ez így is történt, mert isteni véletlen folytán megszólalt a katedrális orgonája. Egy néger, egy indiai és egy fehér 
pap intonálták a litániát, s magunk is a liturgia részesei lehettünk, miközben az ólomkeretbe foglalt üvegablakokon át a 

EE  
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délutáni napfény beragyogta a templomot. Az 
ablakokon a jelenetek bibliai pauperorumként is 
szolgáltak, hogy az egyszerű emberek is meg-
ismerjék a szentírási történeteket.  

Később, többszöri metróátszállás után 
megérkeztünk a Montmarte-ra (Mártírok hegyére), 
Párizs legmagasabb pontjára. Itt fejezték le Szent 
Dénest, a párizsi egyház alapító püspökét. 
Gyalogosan mentünk fel a hegytetőre, ahonnan 
elénk tárult a Párizsi medencét betöltő nagyváros 
panorámája. A Sacre Coeur (Szent Szív) székes-
egyházban, a francia nemzet fogadalmi 
templomában, hálát adtunk a napért. Ez a templom 
úgy működik, mint egy lelki erőmű, kora hajnaltól 
éjfélig van nyitva, gyóntatással, lelki beszélge-
téssel áll állandóan a hívek szolgálatában. 

 Innen, a Bohém negyedben tett séta után, a 
Pigalle-on keresztül mentünk szállásunkra.  

A harmadik napon, újult erővel indultunk az 
Eiffel-torony megtekintésére, ahol szembesültünk a nagyváros nemzetköziségével; az egymásra figyelés mellett is 
kihasználták bűnöző elemek a jóhiszeműségünket.  

Innen igyekeztünk az ékszerdoboz szépségű San Chapelle kápolnába, ahol őrzik a szentkereszt és töviskoszorú 
ereklyéket. Délidőben, többszöri metrózás után, Páli Szent Vince templomában, aki az irgalmas nővérek rend alapítója 
volt, éppen maradt annyi időnk, hogy imát mondjunk a szeretetszolgálat velünk lévő és otthon maradt tagjaiért. Ebédidő 
lévén, egy gyorsétteremben elfogyasztott étel után, Labouré Szent Katalin kolostorába mentünk, ahol Láng András atya 
szentmisét mutatott be. Különleges élmény volt megtapasztalni az egyház sokszínűségét, nemzetköziségét, és hogy ennek 
mi is részesei vagyunk. Lehetőségünk volt vásárlásra is.  

Visszaúton a Concorde téren és a Diadalívnél néztük a világváros forgalmát. Pihenésképpen a Szajnán hajókáztunk 2 
órát, ahonnan láttuk a latin negyed lüktető, élénk életét. Este 10-kor, kis szusszanásként, hazafelé rácsodálkoztunk a 
csillagszóróként sziporkázó Effeil-toronyra. Félelmetes tömeg.  

A negyedik nap reggel, az ottani hévvel elutaztunk Versaille-ba, amelynek híres palotáját XIV. Lajos építette. A 
település ma Párizs külvárosa. Végigjártuk a palota termeit, és sétánk során megcsodáltuk a remek francia kertépítő 
művészet alkotásait. Meglátogattuk a magyar történelem szomorú helyszínét, a Nagy Trianon palotát. Visszajövet 
tisztelegtünk Napóleon, a francia géniusz sírjánál. Délután, a Louvre-ban az antik görög, sumér, római kincsek mellett 
Leonardo művészete ejtett ámulatba bennünket, már amennyire a nagy emberáradat ezt engedte. Kellően elfáradva, a 
Pigalle-on lévő egyszerű étteremben költöttük el a búcsúvacsorát. Az idősebbje visszatért szállására, míg a fiatalabbja 

késő este sétálgatott a Chauseuille-n és 
megcsodálta a világ főutcájának 
csillogó, hömpölygő életét.  

Ötödik nap érkeztünk Strass-
bourgba, Elzász székhelyére, amely az 
Ill folyó partján fekszik. E városban élt 
sok évig Johannes Gutenberg, és 
egyetemén tanított a XX. század misz-
szionárius orvosa, Albert Schweizer. 
Sokszínű, embermértékű város, fel-
lélegezve sétáltunk belvárosában. Itt is 
sétahajóztunk. Kívülről megnéztük az 
Európa Parlament és az Emberjogi 
Bíróság épületét. Nyugovóra az Ibis 
Novotel szállodában tértünk. Másnap 
indultunk haza, s az úton, mivel Nagy-
boldogasszony ünnepe volt, a Baden 
melletti autópályán, Szent Kristófról, 
az utazók védőszentjéről nevezett 
kápolna oltárán bemutatott szentmisén 

adott hálát az egységessé kovácsolódott zarándokcsapat az útért, hogy velünk volt az Úr, s az Ő leánya Mária. Jó volt az 
útitársak együttérzését megtapasztalni; hagyatkozz Istenre, és Ő veled lesz! Lehet egymásra figyelni, nem bosszankodni a 
fáradtságtól, türelmesnek lenni, elviselni a másik esetlenségét, esetleges rossz kedvét, és az ő örömét igyekezni nem 
elrontani. Visszautunkon is imádkoztuk a rózsafüzért, és énekeltünk. Az atya megáldotta a kegytárgyakat és érmeket.  

Megérkezve Dunaharasztira, fáradtan ugyan, de lélekben feltöltődve indult ki-ki a maga otthonába.  
Velkei Károly 
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HHIIRRDDEETTÉÉSSEEIINNKK  
 

• DECEMBER 24-ÉN, DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR a Dunaharaszti nagytemplomban 
pásztorjáték lesz gyermekeknek. 

• ÉJFÉLI SZENTMISÉK RENDJE:  

Dunaharaszti nagytemplom 22 órakor,  

Ligeti kistemplom 24 órakor,  

Taksonyi templom 24 órakor 

• KARÁCSONYI ÉS TÖBBI ÜNNEPI MISEREND: 

Karácsony első és második napján, valamint vasárnap és újévkor vasárnapi miserendet 
tartunk mindhárom templomban. 

• CSALÁDOK MEGÁLDÁSA:  

December 27-én, vasárnap Szentcsalád ünnepén minden szentmisén. 

• SZILVESZTERI ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS HÁLAADÁS RENDJE: 

Dunaharaszti nagytemplomban délután 4 órakor, 

Kistemplomban délután 5 órakor, 

Taksonyban délután 6 órakor 

 
2010. évben: 

• HÁZSZENTELÉS VÍZKERESZT ÜNNEPÉN  

Január 3-án vasárnap délután 2 órától. Előzetes bejelentés alapján. 

• ELSŐ BIBLIAÓRA január 6-án, szerdán este 18 órakor 

• ELSŐ FELNŐTT HITTAN január 13-án, szerdán este 18 órakor 

• JEGYESTANFOLYAM KEZDETE: Január 14-én, csütörtökön este 7 órakor 

• ÖKUMENIKUS IMAHÉT 

Január 17-én, Taksonyban a református templomban  

Január 18-tól Dunaharasztin minden este 18 órakor.  

A záró ünnepélyes befejezés január 24-én, vasárnap délután 17 órakor  

a katolikus nagytemplomban. 

• ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATÁSA A TEMPLOMOKBAN 

Január 31-én, vasárnap az ünnepi nagymiséken mindhárom templomban. 

• A NAGYBŐJT KEZDETE  

Hamvazószerda február 17-én 
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Richter Antal (1802-1854) 

A győri Richter János Archívum nemrégiben adta ki 
Vavrinecz Veronika összeállításában „Richter Antal élete 

és működése" címmel a néhai székesegyházi karnagyról 
szóló kiadványát. A családfákkal, korabeli hangverseny-
plakátokkal és a művek jegyzékével színesített kiadvány 
rendkívül értékes mindazok számára, akik érdeklődnek 
zenei életünk múltja felől, vagy akik egy XIX. 
században élt egyházzenész működésére kíváncsiak. 
Richter Antal máig meghatározó személyisége Győr város 
zenei életének, ahol tevékenykedett. Az általa betöltött 
munkakörön kívül – a székesegyház karnagya – igyekezett a 
polgári lakosságot is belevonni a zene világába, akár 
közreműködőként, akár hallgatóként. A XIX. század 
folyamán a templomi-székesegyházi zenekarok szorosabb 
értelemben vett feladatkörükön túl részt vettek különböző 
zenei eseményeken, például bálokon történő fellépésekkel, 
így indították el egy-egy város polgári zenei életét. Ez 
Győrben sem volt másképpen, hiszen a korabeli 
plakátokon Richter Antalt mint gordonkást, karmestert 
vagy zeneszerzőt lehetett felfedezni. Életéről a zenei 
lexikonok csak szerényen írnak, a legfontosabb adatok: 
1802-ben az alsó-ausztriai Probstdorfban született, 
Kismartonban templomi énekes volt, majd 1832-től haláláig a 
győri székesegyház karnagya. Kismartonban tíz évet töltött, ahol herceg Eszterházy alkalmazásában kamara- és 
templomi énekes volt. Ebben az időszakban kezdett zeneszerzői vénája is kibontakozni, sorra írta az egyházi 
műveket, melyekről feljegyezte, hogy hol és mikor mutatta be először; világi művei mellett pedig legtöbbször egy 
neves művésznek szóló ajánlást találunk. A győri székeskáptalan pályázatát nyerte el Richter 1832 nyarán. A zenei 
tradíció ápolását szívügyének tekintette. Kezdetben 12-14 fős apparátussal dolgozott, de fokozatosan bővült mind a 
kórus, mind a zenekar létszáma. Nagy gondot fordított a kottaállomány bővítésére és rendszerezésére. 

(Tamás) 

* * * * * 

 

Fazekas Mihály:  
    Exsurge cor meum 
 
Szívem emelkedjél, 
Míg ügyed ártatlan, 
Légy tántoríthatatlan; 
A rossz szerencsének, 
S rendetlenségének 
Pálmát ne engedjél, 
Szívem emelkedjél.  
 

Ne szűnj reményleni, 
Szélvész után mindég 
Kellemetesebb az ég; 
Majd ha jól kiderül, 
S a bús tenger leűl 
Szép lesz rajta menni, 
Ne szűnj reményleni.  
 

Csak dühösködjetek 
Mennyköves fellegek,  
Szórjatok lángot egek 
Mindég nem tartatok, 
Majd más csillagzatok 
Lenyomják mérgetek 
Csak dühösködjetek. 
 

Reménylek míg élek, 
A nagy lélek nem fél 
Akármint fújjon a szél 
A hab, ha rám dűl is; 
Hajóm elmerűl is: 
Úszva is reménylek, 
Reménylek míg élek.  
 

Szívem békével élj, 
Mert ha nem tántorog 
Reménységem győzni fog; 
Amit sok átkozott 
Esztendő nem hozott 
Megád egy perc, ne félj; 
Szívem békével élj! 



Krisztus fénye  2009. Karácsony 
 

 28 

AA  SSZZEENNTT  CCEECCÍÍLLIIAA  KKÓÓRRUUSS  SSZZEEKKSSZZÁÁRRDDOONN    
TTEELLJJEESSÍÍTTEETTTT  SSZZOOLLGGÁÁLLAATTOOTT  

 
2009. október 18. vasárnap. Reggel izgatottan és várakozással 

telve indult a Szent Cecília kórus külön buszával Szekszárdra. 

Meghívást kaptunk a szekszárdi Belvárosi Római Katolikus 
templomba. Halmos László: H-moll miséjével készültünk az ünnepi 
alkalomra, nagy gonddal és szeretettel. Már közel egy éve érlelődött ez 
a szolgálat, ugyanis dalostársunk, Kovácsné Hirják Éva rokonai élnek 
Szekszárdon, és már többször hallottak bennünket énekelni. Az ő 
kezdeményezésük, szervezésük és segítségük tette lehetővé uta-
zásunkat. 

Ilyen kirándulások 
alkalmával természete-

sen megnézzük a város nevezetességeit is, és ismerkedünk az adott 
hely történelmi múltjával is.  

Szép és hangulatos kép tárult elénk, hegyektől körülölelt 
városban találtuk magunkat, ami szokatlanul kellemes táj a sík-
vidékhez szokott szemeknek. A templom előtt leszálltunk a buszról, 
gyönyörködtünk a látványban, és aki tehette azonnal fényképezni 
kezdett. 

Az 1794-es tűzvész után, melyben a régi templom is leégett, és 
harangja tönktrement, 1802 és 1805 közt épült fel az új katolikus 
templom, melyhez – Szluha György egykori plébános személyes 
közbenjárására – Ferenc császár 26 ezer forintot adott. A templom 
tervezője Tallher József (1730?-1807) volt.  A templom kivitelezési 
munkáit Schmidt Vencel, a helyreállítási munkákat Dicenty László, 

helyi építőmesterek vé-
gezték el. A Szent Meg-
váltót ábrázoló főoltár 
képét Schmidt József, 
győri festő készítette.  

Ekkor kapta a to-
rony a mai sisakját Jászay Oszkár pesti mérnök tervei alapján, aki a 
pesti ferences templomot vette mintául. A templom külső és belső 
felújítása, hosszabb folyamat részeként, az elmúlt években, 1983 és 
1992 közt készült el. A falképek restaurálását dr. Szabó Zoltán és Nagy 
Kálmán végezte el. 1998-ban pedig a templom márványpadozatának a 

felújítása is elkészült. A templom ma olyan szépségében 
ragyog, mint kétszáz éves története alatt talán még 
sohasem. 

Az elénk táruló látvány megcsodálása után átmentünk a 
plébániára, ahol átöltözhettünk, és utoljára ellenőrizhettük 
kottáink sorrendjét.  

Ezután végiggondolva mindent, lelkileg készülve a 
szentmisére, elindultunk a templomba, hogy elfoglaljuk 
helyünket a karzaton és beénekeljünk. 

A helyszínre érve lenyűgöző látvány fogadott 
bennünket. Szótlanul figyeltem az épület szecessziós belső 
terének gigantikus méreteit, gyönyörű berendezését, képeit, 
freskóit. 
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Apró kis porszemnek éreztem magam, de már belül hallottam 
a csodálatos hangzást, amit ez a templom adni tud, és adott is a 
dalolóknak és a híveknek. 

A beéneklésnél már tapasztalhattuk a nagyszerű akusztikát, 
szállt a dal, öröm volt énekelni. A szentmisét Bacsmai László 
plébános úr celebrálta, felemelő és megindító volt. Plébános úr 
hangsúlyozta a közösség formálásának fontosságát, s ennek 
kapcsán kitért a Szekszárdon „kórházkápolna” néven ismert régi, 
rossz állapotban levő kis kápolna történetére és rendbe-
hozatalának tervére. Plébános úr előadásából, ismertetéséből 
tudtuk meg, hogy a szentmisét a Szent János és Pál-kápolna 
felújításáért, restaurálásáért ajánlották fel. 

László atya örömét fejezte ki a mise végén, hogy a Szent 
Cecília kórus ellátogatott Szekszárdra, és segítséget nyújtott 
ennek a nemes célnak a megvalósításában. 

A szentmise után kis hangversenyt énekeltünk még a 
karzaton, amit a hívek lentről hallgattak. Többségük állva, felfelé 
nézve figyelte műsorunkat, majd tapssal köszönték meg szolgá-
latunkat.  

Többen megjegyezték, nem is gondolták, hogy Duna-
harasztinak ilyen kórusa van, hiszen sokkal kisebb város, mint 
Szekszárd. Mindannyiunknak igen jól esett a dicséret. 

 

 

 

 

 

Nagy örömmel fogadtuk, hogy szeretnének meghívni 
bennünket a kórházkápolna munkálatainak befejezése után a fel-
szentelésre. 

Ünnepi hangulatban vonultunk át a templomból a plébániára, 
ahol kedves vendéglátásban volt részünk. Plébános úr köszöntője 
után Elekes Eduárdné Minike (egyháztanácsi vezetőségi tag, a 
kápolna felújításának szervezője) és dr. Ferenciné Stefanik 
Ágnes (vendégeskedésünk és szolgálatunk szervezője) köszön-
töttek bennünket, és bemutatták tervezett kirándulásunk idegen-
vezetőjét Berlinger Attila városi képviselőt. Szekszárd cso-
dálatos történetét ismerhettük meg, gyönyörű nevezetességeit 
láthattuk érdekes és szakszerű idegenvezetéssel, amiért hálásan 
köszönetet mondunk az ottani szervezőknek, segítőknek.  

Láthattuk a várost a kilátóból is, ahová busszal mentünk fel. 
Átfogó képet alkothattunk erről a kedves és szép városról, bár 
még nagyon sok időt kellett volna ott töltenünk, hogy tüze-
tesebben megismerjük. Szekszárdról lévén szó, a kirándulás 
végén, természetesen, ellátogattunk egy borospincébe, amiből ott 
azon a vidéken több mint kétezer működik. Házigazdáink 
figyelme kiterjedt a borkóstolásra is, utána pedig finom est-
ebéddel vendégeltek meg minket. 

Csodálatos élménnyel gazdagodva, lelkileg feltöltődve 
vettünk búcsút vendéglátóinktól, reménykedve a jövő nyári 
találkozásban, mikor is terveik szerint felszentelhetik a megújult, megszépült kórházkápolnát. Természetesen tartani 
fogjuk a kapcsolatot új barátainkkal, és figyelemmel kísérjük munkájukat. 

Isten segítse őket a kitartásban, terveik megvalósításában, és bennünket is, hogy munkájuk eredményének 
ünnepén együtt mondhassunk köszönetet és adhassunk hálát a jó Istennek. 

Hollóssy Imréné 
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SSZZEENNTT  CCEECCÍÍLLIIAA  HHAANNGGVVEERRSSEENNYY  
 
2009. november 22-én vasárnap délután négy órakor a Dunaharaszti Szent István plébániatemplom Szent Cecília kórusa 
ünnepi hangversenyt adott az egyházi zene védőszentjének tiszteletére. A kórus az ünnepre Gounod Messe Solennelle – 
Szent Cecília mise – című oratóriumával készült, együttműködve a Budapest Józsefvárosi Szent Rita plébániatemplom 
énekkarával. A zenei áhítatot megismételtük a Szent Rita templomban az elkövetkező szombat estéjén.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles Gounod (1818-1893), francia zeneszerző Szent Cecília miséjét négy-
szólamú vegyeskarra, szólístákra és zenekarra írta 1851-55-ben, és megjelent a mű 
orgonakíséretes változata (1874), mely utóbbi hangzott el templomunkban. Charles 
Gounod művészcsaládban született, Párizsban. Édesapja festőművész, építész volt, 
édesanyja, érzékeny, finomstílusú zongorista. Ő nevelte fiát a zene szeretetére. 
Charles Gounod a párizsi Konzervatóriumban szerzett zenei képesítést. 1839-ben 
egy kantátájával Nagydíjat nyert, melynek révén három gyümölcsöző évet 
tölthetett Rómában, majd egy évet Németországban.  
A római tartózkodás élményei egész életére meghatározó hatással voltak. Róma 
antik kultúrája mellett mélységesen átitatta őt a keresztény légkör, a keresztény 
építészet, festészet, zeneművészet alkotásai. Palestrina zenei világának elemei 
felfedezhetők liturgikus műveiben, például erről tanúskodik a Szent Cecília mise 
Kyrie tételének gregorián intonációja, illetve az Agnus dei tétel zsoltármodellt 
követő, megható tenorszólója is. Gounod több misét komponált, melyek 
hangversenydarabké

nt is megállják helyüket, gyakran csendülnek fel színpadon, 
templomi áhítat során egyaránt. A római tartózkodás alatt a 
fiatal zeneszerzőben felébredt a papi hivatás iránti vágy, 
Párizsba történt visszatértekor két évet hallgatott teológiát a 
Saint Sulpice szemináriumban, és négy évig volt karvezető 
a Missions Etrangeres templomban.  
Élete azonban más irányt vett, vonzotta nagyon őt az opera 
műfaja, a közönséggel való személyes, mindennapi 
kapcsolat. Úgy érezte zeneszerzői képességeit az opera 
műfajban tudja igazán kibontakoztatni. Világhírűvé a Faust 
című operája tette őt, melyet 1859-ben komponált Goethe 
műve nyomán. Gounod-t a francia nép nemzeti 
zeneszerzőjének tekinti. Művészetében ötvöződnek az 
archaikus elemek, a népszerű melódiák, az operai 
hangvételű, olykor grandiózus motívumok, a fantázia, az 
érzelmek, a sokszínűség, mely a romantika századának 
művészetét oly nagyon jellemzi.  
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A Szent Cecília kórus számára nagy örömet 
jelentett, hogy megtanulhatta ezt a szépséges, 
igen nehéz művet, amely úgy érezzük nagy 
előrelépést jelentett az énekkar fejlődésében.  
Ez alkalommal szeretném megköszönni 
mindannyiunk nevében Bánky Tamás tanár 
úr hosszú, alapos munkáját a szólamok 
betanításában. Három hónapig, heti három 
alkalommal próbáltunk.  
Megköszönjük Fazekas Tamás kántor-karve-
zetőnk, valamint Besenyei Éva, a Szent Rita 
templom kántor-karvezetőjének  fáradozását 
az énekkari munka összehangolása és a zenei 
áhítatokhoz kapcsolódóan a szervezés terén.  
A művet Besenyei Éva vezényelte. A Szent 
Cecília mise szoprán szólóját Morvai Kata, 
tenor szólóját Fazekas Tamás illetve Illés 
Péter, és bariton szólóját Homor Ferenc 
énekelték, akik a két énekkar tagjai, szólistái. 
Orgonán kísért bennünket Lobmayer Ilona.  
Hálát adunk a szolgálatért, templomaink 
papjaiért, a hívekért, hogy a szent zene 
eszközeivel tevékenyen részesei lehetünk mi 
is a liturgiának.  

Koczka Tamásné 
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Akik gyermekeinket nevelik…  3/ 
( P oz sg a i  N ór a  i n t er jú j a )  

 

„Kereszt áll az út szélén 

Keskeny ösvény vezeti lábunk 

Új időkre, dalokra várunk 

Magyarnak lenni hivatásunk” 

(Koltay Gergő, Kormorán) 

 

Vargáné Hunya Katalin, alsó tagozatos tanítónő. Húsz éve van a pályán, tíz éve tanít a Körösi Csoma 

Sándor Általános Iskolában. Négy gyermek édesanyja. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Gyermekkorodtól pedagógusnak készültél? 

– Nem egészen. Kislány koromban szerettem kézimunkázni, kézműveskedni. Egy darabig úgy tűnt, hogy 
textiltervező leszek. Azután a gimiben egyszer rám osztották az osztálytitkári feladatot: én tartottam kapcsolatot a 
gyerekek és a felnőttek között. Annyira jól ment, hogy az osztályfőnököm megkérdezte: „Nem gondoltál-e rá, hogy 
pedagógus leszel? Legyél például történelem tanár!” Na azt nem! – gondoltam. Inkább a kicsik közé megyek. Olyan 
szép hivatás megtanítani őket írni, olvasni, számolni! És beiratkoztam a budapesti Tanítóképző Főiskolára. 

– A kicsi gyerekeket nevelni is kell, nem csak tanítani. Mennyire változott ez a feladat pályád húsz éve alatt? 

– A mai gyerekek ugyanúgy fogadó készek a tudásra, mint a húsz évvel ezelőttiek, de ma sokszorosan kell nevelni.  

– Hogyan lehet erősebben nevelni ma, amikor a pedagógus már nem abszolút tekintély a szülők, és így a gyerekek 

számára sem?  

– Valóban, egyfelől a tanítónak ma már falun sincs meg a tekintélye. A minta a celeb a tévében és nem a tanár. A 
szülők nyomán a gyerekekből is fogyasztó lett. A pedagógus egy szolgáltató, szolgáltasson nekem! A liberális 
korszellem mellett a liberális elvek bevezetése az oktatásba is egyértelműen károsan hat. Én ebben tudatosságot 
látok: mintha valamiért le akarnák butítani ezt a mi magyar népünket.  

Másfelől, túl nagy az információ-áradat, ami ellenőrizetlenül ömlik a gyerekekre. Naponta meg kell küzdenünk 
azzal, hogy a gyerekek miket látnak otthon a tévében. Például az alsós kicsi, késő este, amikor már régen aludnia 
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kellene, olyan horrorfilmet néz, amit egyébként én nem 
bírnék végignézni. Nem piheni ki magát, és tele van 
számára feldolgozhatatlan élményekkel: így jön az 
iskolába. A szülő a gyerekkel már kevésbé él együtt. Túl 
nagy a tágasság. Nincsenek meg a korlátok, a keretek, 
amelyek pedig fogódzót jelentenek a gyerekeknek. Ezek 
nélkül nincsenek biztonságban.  

Oktatási szempontból pedig, előállt az a furcsa helyzet, 
hogy az iskola ma szegényebb, mint egy átlagos 
háztartás: nehezen tudunk újat mutatni a tanulóknak. 
Mindent meg lehet kapni játékként, még a kísérleti 
eszközöket is, így a gyereknek már nem annyira 
érdekes, amit az iskolában lát.  

– Milyen eszközeid vannak, hogy átadd az értékeket? 

– Időnként az oktatás rovására is meg kell ragadni 
minden eszközt. Sajnos az oktatási rendszer csak a 
tananyag átadására biztosít időt, ide kell beépíteni 
minden olyan dolgot amely  a lexikális tudáson túl – 
véleményem szerint – fontos. Gondolok itt arra, hogy 
hiányoznak napközben olyan félórák-órák, melyek során 
a gyerekeket – pihenésképpen – akár játékos formában 
közösségépítésre, egymás értékeinek megismerésére 
fordíthatnának. Nagyon sokat számít a személyes példa 
is.  

– Ha egy szóval kellene jellemezni téged, az első szó, 

ami a téged ismerőnek eszébe jut, a magyarság. Nagyon 

fontos számodra a magyar kultúra, annak megőrzése, de 

te nem hangoztatod, hanem éled a magyarságodat: 

eszerint választasz programot, utazást; ügyet, ami mellé 

odaállsz, embereket, akiket támogatsz…  

– Ez az egyik legfőbb érték, amit megpróbálok átadni a 
gyerekeknek. Ha a tananyag megengedi, eszerint 
választok olvasmányokat, de akkor is, ha nem közvetlen 
magyar témájú szöveg van, minden alkalmat 
megragadok, hogy beleszőjem a kultúránkat. Ha a 
tankönyvben csak egy illusztrációt látunk, például képet 
egy korsóról, ebből kiindulva eljutunk a falusi élethez, a 
népszokásokhoz. Nagyon sok népmesét, népdalt 
tanulunk. Az egyik kislány gyakran utazik Erdélybe a 
nagyszüleihez, utána mindig meghallgatjuk az ottani 
élményeit. Tudatosítani kell, hogy vannak a határainkon 
túl is magyar testvéreink. A nemzeti ünnepeket 
megünnepeljük. Megemlékezünk a nem hivatalos, de 
fontos évfordulókról is, pl. június 4-éről.  Sok gyerek 
máshol nem hall ezekről a dolgokról. Azt látom, hogy a 
gyerekeknek van igényük rá, hogy megismerjék a 
gyökereiket.  

Az iskolánk idén harminc éves, és huszonöt éve vette föl 
Kőrösi Csoma Sándor nevét. Ebből az alkalomból 

állítottam össze róla egy színdarabot. Több könyvet 
olvastam róla, zömmel Erdélyben kiadott munkákat. 
Érdekes, hogy ott milyen nagy kultusza van Körösi 
Csomának: azt tartják róla, ő lehetett volna Csaba 
királyfi utódja. Nagy becsben van, megünneplik. Ő is 
példakép: a hatalmas lelki ereje, kitartása… A 
színdarabot iskolánk felsős tanulói játsszák majd: a 
jeleneteket más-más osztály adja elő, így minden diák 
magáénak érezheti a darabot. 

– Hol láthatjuk az előadást? 

– Az iskolában mutatjuk be februárban.  

– Nem csak magyar vagy, hanem hívő ember is. 

Közvetíted a magyarság értékeit, de mennyire tud 

megjelenni a kereszténységed egy nem keresztény 

közegben? 

– Benne van a hivatásomban. Az én hivatásom kettős: 
délelőtt csak tanítónő vagyok, akkor az ott rám bízott 
gyerekek a fontosak. Délután pedig édesanya vagyok. 
Szoktam imádkozni a diákjaimért. Vannak elvált szülők 
gyerekei, vagy volt például olyan „kisfiam”, akinek a 
családjában öngyilkosság fordult elő. Sokat gondolok 
ezekre a gyerekekre, imádkozom a lelki békéjükért, és 
hogy ők is megtalálják majd a helyüket az életben. A 
szülőket határozottan biztatom, hogy írassák be 
gyermekeiket hittanra, hozzák el a templomba (vagy ha 
a szülő nem tud eljönni velük, akár én is szívesen 
elhozom őket), mert ott csak jót tanulhatnak. 
Harmadikosaim vannak, készülnek az elsőáldozásra. 
Figyelemmel kísérem hétről hétre, hogyan fejlődnek. 

 – Tőled is megkérdezem: van-e „kedvenc” szented? 

– Már vártam a kérdést! Ha kanonizált szentet kell 
mondanom, akkor Szent István, az Országépítő. Intelmei 
a hivatásomban is sokat jelentenek számomra. 

Ha nem „hivatalos” szentet is megnevezhetek, akkor 
Dani bácsit mondom. Ő nagyapám testvére volt: Hunya 
Dániel jezsuita szerzetes, pap, a szegedi papnevelő 
egykori spirituálisa. Tanított, nevelt – példaképem. 
Amíg mozdulni tudott, a hivatásának élt. 1956-ban már 
idős volt, amikor elvitte az ÁVH, és bebörtönözték. A 
börtönben is felragyoghatott emberi nagysága, mert a 
tiszt, aki letartóztatta, a karján vitte haza őt, és 
bocsánatot kért tőle. Ezt a történetet apácák mesélték, 
úgyhogy biztosan igaz. 

A harmadik Böjte Csaba testvér, korunk szentje. 
Megérintett hite, derűje, kitartása, nagy szíve. 
Beszédeiből, szavaiból igazi lelki erőt lehet meríteni. 
Családommal igyekszünk őt – őket – támogatni, amikor 
és ahogyan csak tudjuk.  
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SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  kkaarriittáásszz--hhíírreekk  
 

A szeretetszolgálatban dolgozók alapvető célja, 
hogy megismertessék Isten könyörületes arcát, Aki meg 
akarja menteni az embert földi és lelki dimenziójában 
egyaránt. A „Cor Unom” Pápai Tanács a november 12-
14. között, Rómában zajlott konferencián megemlé-
kezett „a világ minden részén élő hívekről, akik 
nagylelkűen áldozzák idejüket és energiájukat arra, hogy 
tanúságot tegyenek Krisztusról, Aki lehajol a testben és 
lélekben rászorulókhoz. A szeretetszolgálat az Egyház 
természetének része és az üdvözülés hirdetésében nem 
vonatkoztathat el az emberek életének konkrét körülmé-
nyeitől. Az évszázadok során ennek tudatában születtek 
meg azok az egyházi tevékenységek és struktúrák, 
amelyek célja a személy és a népek jólétének előmoz-
dítása, amelyek továbbra is nélkülözhetetlen hozzá-
járulást jelentenek az ember harmonikus és átfogó 
fejlődéséhez.” A 19. századig csak a keresztény egy-
házak(!!!) gondoskodtak a társadalom peremére szo-
rultakról, a nincstelenekről, az árvákról, a hajlék-
talanokról, a fogyatékkal élőkről! Angliában szer-
veződtek a 19. században az első polgárjogi mozgalmak, 
amelyek felvállalták és zászlajukra tűzték a legszegé-
nyebbek gondjait. 

„Nem a keresztény Egyház feladata, hogy köz-
vetlenül beavatkozzon az államok politikájába” – 
figyelmeztetett XVI. Benedek pápa. „A keresztény 
közösség viszont nem maradhat háttérben az emberi 
jogok védelmének, valamint az igazságosság előmoz-
dításának terén. A hit lelki erő, amely megtisztítja az 
értelmet az igazságos rend keresése folyamán. Megsza-
badítja attól a mindig jelen levő kockázattól, hogy az 
önzés, az érdekek vagy a hatalom káprázatába essen. 
Még a szociálisan legfejlettebb társadalmakban is szük-
séges a szeretetszolgálat, ami sosem válik feleslegessé. 
Mindig lesznek a szenvedésnek, a magánynak olyan 
helyzetei, amelyek személyes elkötelezettséget és kon-
krét segítséget igényelnek. A keresztények emeljék min-

dig a tekintetüket Krisztus arcára. Arra kaptak ugyanis 
meghívást, hogy szolgálják és szeressék a világot, 
mégha nem is e világból valók.” Végül XVI. Benedek 
pápa leszögezte: az Egyház számára nagyon fontos, 
hogy Isten jóságának és szeretetének közvetítője legyen.  

„Árpád-házi Szent Erzsébet – karitászcsoportunk 
példaképe és névadója – igazi európai szent, az evan-

gelizáció követendő példája ma is. Assisi Szent Ferenc 

nyomába szegődve életét hasonlóvá alakította Krisz-

tuséhoz. Ezért a szegények szolgálatának szentelte 

önmagát, valóságos tanúságtételével Krisztus szeretetét 

tette láthatóvá az emberek között. Az évszázadok során 

sokan követték őt, mint a keresztény erények tiszta 

példaképét, amelyeket radikális módon élt meg a házas-

ságban, a családban és az özvegységben egyaránt. 

Példája politikai személyiségek számára is ösztönzőnek 

bizonyult, hogy a népek kiengesztelődésén fáradoz-

zanak.” – írta ugyancsak XVI. Benedek pápa 2007. 
július 7-én, Árpád-házi Szent Erzsébet 800. születés-
napján. 

Karitász-csoportunk igyekszik ezt az igen magas 
mércét követni. Ugyanakkor azt is hisszük, hogy 
kitüntető kapcsolat van köztünk és a végtelenül hatalmas 
Isten között: az Ő munkatársai vagyunk, s ez nagy 
megtiszteltetés. Ahogyan nagy megtiszteltetés, ugyan-
úgy nagy felelősség is. Kérjük is minden döntésünk e-
lőtt, hogy a Szentlélekisten világosítson meg bennünket, 
adjon bölcsességet döntéseinkben! Az a cél lebeg a 
szemünk előtt, hogy ha az emberek látják a mi igye-
kezetünket, jószándékunkat, akkor a Mennyei Atyát 
áldják. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Jézus Urunk 
több terhet nem rak a vállunkra, mint amit el tudunk 
hordozni, hiszen mi – az Ő szolgái – is épp olyan 
fontosak vagyunk Neki, mint azok, akiken segíteni 
szeretnénk. Éppen ezért teljes bizalmunkat Jézus lábai 
elé helyezzük, szolgálatunkkal együtt! 

 
� Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a november 15-én tartott Idősek Napján az ünnep fényét 

segítségükkel, szereplésükkel és együttműködésükkel növelték: 
köszönjük a Baktay Gimnázium diákjainak: Helméczy Anita (8.a); Ciml Tamás, Dobos Patrik, Illés Levente, 

Józan Katalin, Magyar Dóra, Mészáros Viktória, Nyerges Norbert és Tóth Bianka (11.c) szívet-lelket 
melegítő előadását; az osztályfőnöküknek Hidvégi Ildikónak és az igazgatónak, Sziráki Györgynek, hogy ez a 
műsor létrejöhetett. Külön megköszönjük Surányi Gábornak csodálatos hegedűjátékát és Fazekas Tamás, 

kántorunknak az együttműködését; a fiatalok felkészítését, a gyönyörű verseket-gondolatokat pedig Jakabné 

Láng Margit tanárnőnek. Köszönet a kenyérért, a sok finom süteményért, a borért. 
Köszönjük a megjelenteknek, hogy meghívásunkat elfogadták, így jókedvben együtt tölthettük ezt a délutánt. 
Köszönjük a sok-sok pozitív visszajelzést. 
Nem utolsósorban megköszönjük Katona István atyának (a budapesti Emmausz Közösség vezetőjének), 
hogy ingyenes könyvajándékával hozzájárult ünnepségünkhöz! 

� Köszönjük azoknak a segítségét, akik segítették karácsonyi jótékonysági-vásárunkat! Szép ajádék-
tárgyaikkal támogatták ezt az akciónkat Bagó Lilla, Fekete Patrícia, Mészáros Veronika, Torontáli Emese, 

Tóthné Helméczy Erzsébet, a Foltvarázslók nevében Rabenspeckné Erzsébet. Köszönjük Csom Évának, hogy 
a Dunaharaszti Karitásznak segített Budapesten jótékonysági árusítással.  

� Terveink szerint 40 csomagot állítunk majd össze szociálisan rászorulóknak (környezet-esettanulmány 
utáni, komoly döntés eredményeként); és még 5-10 helyre (magányos, idős, de anyagilag nem rászoruló 
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testvéreinknek) szeretnénk eljuttatni könyvből és köszöntőkártyából álló karácsonyi ajándékunkat. (A 
lapzárta miatt nem tudunk pontosabbat mondani, hiszen pillanatnyilag még nem tudhatjuk előre, hogy 
mennyi pénz fog a rendelkezésünkre állni.) Ha látnák, hogyan csillog mindazok szeme, akikhez – a Szent 
Imre és a Szent István Egyházközségek nevében – elvisszük ajándékainkat! Van olyan idős testvérünk, akit 
senki sem látogat soha, mert nincs senkije. De van a megajándékozottjaink között 5-8 gyermekes család is.  

� Ruhaosztást 2010. február 5-én és 12-én, pénteki napokon 16.30-18 óráig tartunk a ligeti plébánián. 
Ugyanakkor fogadjuk ott az adományokat. Kérjük, hogy máskor ne hozzanak, s ne hagyjanak ott semmit, 
mivel nem tartózkodunk ott, tönkre megy, vagy más viszi el az utcáról. Novemberben több – az utcára, 
adományozók által tett – ruhás-zsák teljesen szétázott, s így veszendőbe ment. Hiába volt a fáradságuk, s 
nekünk is fájt a szívünk az értelmetlen kár miatt. 

� Köszönjük a figyelmet és az adományokat a nélkülözők nevében. 
� Most is szeretettel várjuk karitász-szolgálatra a jelentkezőket: minden hónapban az utolsó pénteken 16-

18-óráig a Fő úti plébánián tartjuk összejövetelünket. Szép szolgálat ám a miénk, s ha többen vagyunk látvá-
nyosabb az eredmény, többet tehetünk egymásért, másokért. 

 
Végül – az Idősek Napján – Ciml Tamás által elmondott Dienes Valéria-elmélkedéssel búcsúzunk 2009-től: 
„Bárhol térdelsz – előttem térdelsz! Bárhová nézel – szemedbe nézek! Bármi a gondod, bármi a vágyad – Énreám 

gondolj: ott vagyok nálad. Hol emberlélek van – Én ott vagyok! Hol minden néma – Én szólhatok! Hol üres minden – 

Engem láss meg ott! Hol megsemmisül minden – Én ott alkotok, mert én Ember- s megváltó Isten vagyok! 

 
Szeretnénk megköszönni Mindazoknak, akik 2009-ben bizalmukkal, segítségükkel (anyagilag is), 
szeretetükkel, munkájukkal mellénk álltak!  
 

Áldott karácsonyt kívánunk! – szeretettel: a Szent Erzsébet Karitász-csoport 
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AA  KKÖÖZZII   
 

mikor a közösségbe kerültem, mindenki úgy hívta: Közi. Néhány jó szándékú hívő fiatallal és egy igazi lelki 
vezetővel, aki agilitásával és fiatalok iránti elkötelezettségével igazi közösséggé formált bennünket, kerültem 
egy társaságba. Ő András atya. Boldog voltam, mert végre azt éreztem, hogy hosszú keresés után megtaláltam 

a helyem és önmagam lehetek. Nekem ez újdonság volt, hiszen addig még nem vettem részt ilyenfajta közösségben, 
habár vallásosan neveltek, és a családban természetesen közösségben van az ember, de az más volt. Egy kis idő 
elteltével kezdtem megtalálni a közösségben saját feladataimat: részt vettem az éneklésben, ami azóta is az életem 
meghatározó része lett, segítettem mindenfajta szervezésben, de ami a legfontosabb: igaz barátokra leltem, és az 
akkor kötött barátságok jó része, habár néhányan messze kerültünk egymástól, azóta is tart. Sőt még ennél is több, 
hiszen néhányan itt találtunk férjet illetve feleséget. 

A közösség ’95-ben alakult, s azóta eltelt tizennégy év. Ezalatt ugyan voltak kisebb szünetek, de igazából 
folyamatosan működtünk. Amikor hetente egyszer összejöttünk a plébánián, először gitáros énekeket énekeltünk, 
imádkoztunk, valamilyen témából valaki felkészült, majd előadást tartott és beszélgettünk róla. Eleinte szégyenlősen 
mentek a beszélgetések, de később egyre jobban felbátorodtunk és már a legtöbben hozzászóltak a beszélgetéshez. 
Később volt olyan alkalom is, amikor csak beszélgettünk, hiszen fontos volt, hogy kivel mi történt. Szentségimádást, 
imaórát, zsolozsmát tartottunk, vagy felolvastunk egy történetet, és arról beszélgettünk. Természetesen a Biblia 
olvasása és értelmezése sem maradt ki. Sokat kirándultunk illetve kirándulunk együtt, még nyaralást is szervezünk 
magunknak. Az idén Berci atya vezetésével Tatán töltöttünk el néhány kellemes napot, ami felejthetetlen volt az 
ottlevők számára. Várost néztünk, kirándultunk, de ami a legfontosabb, hogy együtt voltunk, és csak egymásra 
figyeltünk. Több fiatal káplán atya 
vezette már közösségünket, és mindig 
fájó szívvel vettük tudomásul, ha 
menniük kellett, de a barátságuk meg-
maradt nekünk. Hálásak vagyunk 
azért, amire tanítottak bennünket. Kö-
zösségi alkalmainkat a közelmúltig 
háznál tartottuk, nem a plébánián. 
Ennek oka, hogy néhányunknak már 
gyermeke is született, és így nem volt 
gond a gyermekvigyázás. De ami sok-
kal fontosabb ennél, hogy a közösség 
még barátibbá, sőt egészen családiassá 
vált, és ezt mindenki nagyon szereti. A 
férjem és én, sőt a gyerekeink is 
mindig nagyon vártuk a péntek 
estéket, mert tudtuk, hogy lelkileg 
tudunk töltekezni barátainkkal együtt.  

De mint minden közösségnek, nekünk is kell a megújulás, így ismét visszatértünk a plébániára, és havonta 
egyszer találkozunk. Általában vendégelőadót hívunk, első vendégünk októberben Dóbiás Zalán atya volt, kókai 
plébános, második Mohos Gábor atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt. Mindkettőjük kedvenc 
bibliai részéről beszélt.  

A jövőben szeretnénk, ha bővíteni tudnánk közösségünket, minél szélesebb rétegeket szeretnénk megszólítani. 
Várunk a közösségünkbe minden húsz és negyven év közötti fiatalt, aki vágyik arra, hogy közösséghez tartozzon. A 
templomban most már plakáton, a szentmisék végén a hirdetésekben is lehet rólunk hallani. Berci atya sokat segít 
nekünk a közösség szervezésében, elsősorban lelki vezetésével és persze vidámságával is. Úgy érezzük, ő papi 
szolgálatán felül igaz barátunk is. Köszönjük neki, jó, hogy velünk van. Régi vágyunk teljesült, amikor énekkel és 
gitárral szolgálhattunk a szentmiséken, és ezt szeretnénk is folytatni, hiszen nem csak imádságos közösség vagyunk, 
hanem énekkar is. Énekkari próbáinkat különvettük közösségi alkalmainktól, mert a két dolog együtt már túl sok 
időt vett igénybe. Így most feladattól függően tartunk énekkari próbát. Decemberben részt vettünk a Szent István 
templomban megrendezett adventi hangversenyen, és felkérésre, énekkel közreműködtünk a betlehemes játékban, 
amit a nagytemplomban adtunk elő, december 24-e délutánján, a művészeti iskola drámatagozatosaival.  

Két évvel ezelőtt nevet is kaptunk: Szent István Közösség és Kórus lett a nevünk. Ez nagy megtiszteltetés volt 
számunkra és egyben felelősség is, hiszen a Szent Istváni-utat kell közvetítenünk személyes és közösségi életünkkel 
egyaránt. 

Zárszóként szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutathattam közösségünket, és bocsánatot kérnék 
azért, ha valamit vagy valakit kihagytam volna. Tizennégy év hosszú idő, de szép emlékezni. 

Fülöpné Tóth Rita 

AA  

2004. Szenteste 
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A Taksonyi Zenepavilon 
 

„Az építészet megfagyott zene.” (F. Schlegel). Ez az idézet 
jutott eszünkbe azonnal, amikor 2008 derekán megbízást 
kaptunk, hogy Taksony új főterére tervezzünk egy 
zenepavilont. A „Reneszánsz év” gondolatisága, a hely 
szelleme és Árkay Bertalan szoborként úszó temploma 
terelte mederbe víziónkat a pavilonról. A Szent Anna 
templom meghatározó jelenléte a legnagyobb körültekintést 
és legmélyebb alázatot követelte meg részünkről. A 
zenepavilon alaprajzi és homlokzati kialakításában a 
templom egyes építészeti elemei halvány vonalakban 
köszönnek vissza. Léptékében ugyan jelentősen kisebb 
építményről van szó, azonban bármilyen formai önkény 
lerombolná ezt a képet. 

A koncepció megalkotásában Leon Battista Alberti 
(1404-1472) gondolatai adtak támaszt: „ugyanazok a 
számok, amelyek által a kellemes hangzat élvezetet okoz a 
fülnek, a szemünket és szellemünket is gyönyörködteti. Az 
arányok kidolgozásának valamennyi szabályát kölcsönöz-
zük tehát a muzsikusoktól, akik az ilyen fajta számok leg-
nagyobb mesterei” (De re aedificatoria libri X – Tíz könyv 
az építészetről –, IX. könyv). A zenei arányok építészeti 
alkalmazása közvetlenül kapcsolható a természet harmó-
niatörvényeihez.  A természet harmóniájának szerkesztett 
aránya az aranymetszés, amely a természet művészi nyelve, 
és megtalálható számtalan biológiai teremtményben.  

A zenei harmóniák és ritmusok téri megjelenésének 
szoborszerű példája ez a zenepavilon. 

A régi Szent Anna utcából kialakított új tér valódi 
térszerű megjelenéséhez szükség volt a pavilon meg-
építésére, a funkció építészeti és használati oldalát tekintve 
egyaránt. A teresedést a kissé visszahúzott templom, 
szemben vele a családiházas térfal, két oldalt az előrébb tolt 
parókia és zenepavilon jelölik. 

A zenepavilon arányaiban megidézi a római Tempiettot 
(építész: Bramante, valamivel 1500 után). Az örök város 
kis templomához hasonlóan a pavilon homlokzat aránya is 
Alberti egyik, építészethez ajánlott zenei összhangját kö-
veti, melynek szélesség-magasság viszonya 4:3. Ezzel, a 
zenészek által sokat használt aránnyal, az emberi szemnek 
szép építészeti összhang teremthető. Az oszlopok magas-
sága és a kupola indításától mért magasság aránya 1:1,6, 
vagyis az aranymetszésnek megfelelő arány. A zenepavilon 
16 egységre osztható, de csak 4 oszlop jelenik meg 
ténylegesen. A többi vagy a falból kihagyott negatívként, 
vagy „fényoszlopként” egészíti ki 
a kört 16 egyenletes részre. A 
„fényoszlopok” a felső 
párkányba, illetve a padlóba el-
helyezett lámpákkal kelnek életre. 
Ezzel a kialakítással a centrikus 
ritmus aszimmetrikus megjelenést 
kelt. A reneszánsz szigorú, 
szerkesztett építészeti gondola-

tisága felnyílik, a merevebb ritmus az aszimmetriával 
kortárs, „bartóki” diszharmóniát kap, ezzel helyezve a 
zenepavilont a XXI. századba. Az extrovertált, nyitott 
megjelenés pedig állandó kommunikációt folytat az embe-
rekkel, akik mintha egy átjárható szobor lenne, bármikor át- 
és körüljárhatják. A hely keresztény szellemiségéhez, a-
mely a templom és a templomkert révén dominál, a zene-
pavilon 6,48 m átmérőjű alapkörével, amely 33 m2, 
illeszkedik metaforikusan a leginkább. 

A megszokott három térbeli dimenzión kívül az 
építmény további dimenziókba is átlép. A pavilon körre 
szerkesztett félgömbsüveg kupolája az égboltot jelképező 
elem, amely a teljesség metaforájaként szerepelt a rene-
szánsz, humanista gondolkodásban. A kupolában elhelye-
zett bevilágítók, amelyek fénylő pontokként jelennek meg 
az „égbolton”, a fényjáték által egy negyedik dimenzióba 
helyezik a pavilont. A zenepavilon ötödik dimenzióját a 
nevében hordozza ugyan, de a benne muzsikáló zenészek 
helyezik az építményt bele. Ez a funkció életet, vidámságot 
varázsol mind a pavilonba, mind a térre, ahol áll.  

A Fő tér szakrális, leginkább meghatározó eleme a 
római katolikus templom, amely puritán, robosztus meg-
jelenésével dominál a téren. A tér jelenlegi legfőbb profán 
építménye a zenepavilon, mely homogén, egyszerű, vakolt 
megjelenésével és formájával, a falu kemencéjeként vonzza 
maga köré a közösséget, mint egy nagy családot. A le-
tisztult formai megjelenés a Bauhaus funkcionalista szelle-
miségét tükrözi, alázatosan szolgálja a benne muzsikáló 
zenészeket. A percről percre változó fény-árnyék jelenség 
adja az épület részletgazdagságát. A Bauhaus  gondolatisá-
ga és a reneszánsz humanizmusa járta át a tervezést, mely 
során egy egyszerű, az embereket és a zenészeket szolgáló, 
minden felesleges túlzástól mentes épület jöhetett létre, 
hogy az építészek jóvoltából gyönyörködtesse a szemet, a 
zenészek által pedig csodás harmóniákkal örvendeztesse a 
fület és a lelket. 

A pavilon nappali és esti fényjátéka is a kemencében 
játszadozó tűz hasonlatát kelti, amely maga köré gyűjti az 
embereket, és összetartó ereje révén hatást gyakorol rájuk. 
Ez a kép jelent meg a tér avatásán is, amikor a taksonyi 
közösség apraja-nagyja gyűlt össze a pavilon köré, és 
hallgatta a szép muzsikaszót. 

Érces Gergő 
Építészet: Érces Tervező és Szolgáltató Mérnök Bt. 

 

 

Az ünnepien kivilágított  

Zenepavilon 2009. Adventjén 

(3w.taks.hu) 
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CCAARRIITTAASS  IINN  VVEERRIITTAATTEE  
SSzzeerreetteett  aazz  iiggaazzssáággbbaann  

 
Új nézőpontból világít rá ember-voltunkra XVI. 

Benedek pápa CARITAS IN VERITATE című, ez év 
őszén megjelent enciklikája. Már maga a cím is erre utal: 
„Az ember teljes értékű fejlődéséről a szeretetben és az 

igazságban”. Igen, mielőtt bárki is azt gondolná, hogy 
elvont elgondolások ütköztetéséről lenne szó, 
Főpásztorunk rögtön a lényegbe vág: „Minden egyes 

ember akkor találja meg önnön javát, ha Isten róla 

alkotott tervéhez ragaszkodik, és azt teljességgel 

megvalósítja…” – és az az igazság, amit ebben a tervben 
lel, szabaddá is teszi. „…A szeretet és az igazság soha 
nem válnak el teljességgel egymástól” – hiszen 
mindkettőt Isten írta a szívünkbe. Ezért hát nagyon is át 
kell gondolnunk eddigi elképzeléseinket, amelyek a 
szeretetet csupán érzelmi reakciókra, az igazságot pedig a 
törvény betűjének szőrszálhasogatóan pontos 
megvalósítására redukálják. Az ezekről való elmélkedés 
azért is elengedhetetlenül fontos, mert ezáltal határozzuk 
meg önmagunkat, a másik emberhez és Istenhez való 
viszonyunkat – és ebből az első kettőt még a 
hitetleneknek is meg kell tenniük. Mindezt aztán tovább 
kell gondolnunk mikro-szintről makro-szintre, hiszen 
egyetlen társadalom sem élhet testi-lelki egészségben, 
amely nem a szereteten alapul és nem az igazságosságban 
működik. „Nagy figyelmet kell fordítani továbbá a 

közjóra.” A szeretetnek intézményes formái, mint pl. a 
politika, nem alacsonyabb rendűek vagy kevésbé 
hatékonyak, mint a közvetlenül odaajándékozott szeretet, 
sőt! – csak jól kell gyakorolni. 

Benedek pápa megemlékezik VI. Pál 1967-ben kiadott POPULORUS PROGRESSIO kezdetű 
enciklikájáról, amely az emberi haladás, fejlődés ügyéről szól. Nagyon fontos, „a teljes ember és minden ember” 
fejlődésével foglalkozzunk, különben a mostanihoz hasonló válságokkal nézhetünk szembe. „Az Egyház nem 

rendelkezik ajánlható technikai megoldásokkal”, nem is az a dolga, hogy az államok politizálásába beleszóljon – 
hanem, hogy az igazság mellett álljon ki, „az ember méltóságáért és hivatásáért”. Az Egyház, létében és 
cselekvésében, az ember fejlődését kívánja elősegíteni, ami „a személy teljességére vonatkozik, a maga egységében 

és minden dimenziójában”. Ehhez nem elegendőek az intézmények; a személy transzcendens szemléletét követeli 
meg, hiszen Isten „dimenziójában” kell növekednünk – nem az emberi önmegváltás magába forduló „fekete 
lyukában” –, és a másikban nem a mást, hanem Isten képmását lássuk és így eljussunk ahhoz az érett szeretethez, 
ami a másikról érte magáért gondoskodik. „A fejlődés: hivatás”, ami az egyén és a népek felelős szabadságát 
feltételezi és „abban központi szerepe van a szeretetnek.” 

Az emberiség mai helyzete már tapasztalati szinten mutatja, hogy „a csupán gazdasági és technológiai 

szempontú fejlődés nem elégséges”. A gazdasági egyenlőtlenségek nőttek, és sok helyen a fizikai élethez szükséges 
ivóvíz, élelem sincs meg, máshol pedig a kulturális (nyelvhasználat) és lelkiismereti (vallásszabadság) jogokat 
rövidítik vagy vonják meg teljesen. Némely gazdaságilag fejletlen országnak úgy adnak segélyt, hogy azt a „nem 
természetes születésszabályozás”-hoz kötik. Gazdaságilag fejlett országokban pedig lassan elfogadottá lesz az 
(egyelőre passzív) euthanázia gyakorlata. Azzal párhuzamosan tehát, hogy néhány régió technikai téren csodálatos 
fejlettségre tett szert, az emberi élet tisztelete mind fizikai, mind lelki téren sokhelyütt hanyatlik. 

Külön kihívást jelent a globalizáció kérdése. A gazdaság világméretű lett, míg a kormányzatok továbbra is 
lokálisan behatárolt területen működhetnek. A „gazdasági érdek” alatt pedig sokszor olyan rövidtávú célokat 
értenek, amelyek – ha belegondolunk – sem az egyén, sem az emberi közösség hosszú távú érdekeit nem szolgálják. 
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A gazdaság egyébként önmagában se nem jó, se nem rossz – attól 
függ, mire használjuk. Mert „minden gazdasági jellegű döntés erkölcsi 

következményekkel jár”. Ha a hosszú távú célokat nézzük, olyan gazdasági 
rendszer kialakítása kívánatos, ahol a szereplők mindannyian és minden 
vonatkozásban fejlődnek, így biztosítva a stabilitást, mert ha egyes 
országokat tudatosan alacsony fejlettségi szinten tartanak, akkor nem csak 
azok állandó segélyezése és a lehetséges piac kiesése okozhat problémát, de 
az itt keletkező gazdasági-politikai instabilitás is jelentős negatív hatással 
lehet a fejlettebbekre. A fejletlenség legyőzése „világméretű fokozatos 

nyitást jelent a gazdasági tevékenység olyan formái irányában, amelyeket az 

érdeknélküliség és közösségiség mércéje jellemez”. A pápa mélyrehatóan 
elemzi, hogy az emberiség fejlődésében a transzcendens szemléletből adódó 
„szeretet és igazságosság-alap” és a mai gyakorlati tapasztalatok hogyan 
találkoznak. Tény, hogy az ajándékozás, az érdeknélküli segítség a mai 
gazdasági életben már reálisan létezik – néha nem titkoltan a hosszú távú 
gazdasági érdekekre is tekintettel. Ezek azonban nincsenek ellentétben 
egymással, nem a profitra törekvéssel van a gond, hanem azzal, ha ez 
minden más fölé kerekedik, és nem az ember fejlődését szolgálja. Tehát „a 

világméretű integráció személyközpontú, közösség-orientált, a 

transzcendensre nyitott kulturális folyamatának elősegítésén kell 

fáradoznunk”. 

A jogok és kötelességek számbavétele során XVI. Benedek 
szomorúan állapítja meg, hogy amíg egyes rész-jogok (környezet, állatok 
védelme) területén jelentős előrehaladás, sőt, néhol túlzott szigor mutatkozik, 
addig az emberi élet és a család védelme néhol alig van jelen. Mind az élet 
indulásakor (magzati élet védelme), mint a hanyatlásakor (természetes élet 
vége) az egyén jelentős veszélyeknek lehet kitéve (abortuszhoz, 
euthanáziához való „jog”) – amit egyesek arra alapoznak, hogy az ember 
rendelkezik saját életével ill. a másikéval. Jól megmutatkozik itt, hogy Isten 
„kiiktatása” hogyan vonja magával az emberi élet ellen való fordulást is. De 
komoly nehézségek adódnak abból is, hogy némely társadalom már a 
családot sem tudja definiálni, nem tekinti (bizonyos torz elképzelések miatt 
nem is tekintheti) a családot a társadalom alapsejtjének, és nem is segíti azt. 
A rövidtávú gazdasági meggondolások és az ezeken alapuló 
foglalkoztatáspolitika is sokszor a családok léte ellenében hatnak. Pedig „az 

élet iránti felelősségteljes nyitottság társadalmi és gazdasági kincs”. A 
fejlődésnek azonban az emberi személyt kellene központba állítania – és 
ugyanez igaz a környezettel való bánásmódra is. „Az a viselkedési minta, 

amely alapján az ember a környezettel bánik, befolyással van arra a 

viselkedési módra is, ahogyan önmagával bánik, és viszont.” „Az Egyház 

felelősséget visel a teremtésért” – ezért ezt a humánökológiai szemléletet 
vallja. 

Az emberiség a népek családja, ahol, mint Isten gyermekei, minden 
emberrel testvérek vagyunk. Ennek a szemléletnek kellene és kell áthatnia az 
emberi fejlődést érintő gazdasági-politikai-társadalmi döntéseket is. A 
technikai fejlődésbe vetett hit vak és (szó szerint) embertelen, mert „nincs 

teljes körű fejlődés és egyetemes közjó olyan személyek nélkül, akik a lelki és 

erkölcsi javakat a lélek és a test egységében szemlélik”. Az ember nem 
csupán materiális valóság, hanem valaki, aki a fejlődésével is önmagán túlra 
mutat. „Az ember mint teremtmény szellemi természetű, aki önmagát a 

személyközi kapcsolatokban valósítja meg.” Emberi személyekkel és az 
Isteni Személyekkel. Az ő fejlődését kell megvalósítanunk minden adott 
eszközzel, szeretetben és igazságban, ahogyan erre Krisztus meghívott 
minket. Hiszen mi Krisztuséi vagyunk, Ő pedig Istené. 

Bánfalvi Izabella 
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MMEERRRREE  TTAARRTT  AA  KKEERREESSZZTTÉÉNNYY  EEUURRÓÓPPAA??  
 
 December elsején életbe lépett az úgynevezett Lisszaboni Szerződés. Magyarország az elsők között 
ratifikálta a dokumentumot, ami alaposan megosztotta az amúgy is kettészakadt magyar közvéleményt. A 
gazdasági, politikai érvek és ellenérvek mellett számunkra kiemelten fontos, hogyan jelenik meg a keresztény 
értékrend, a kétezer éves európai örökség, miként tudjuk megőrizni hitünket és magyarságunkat az egyre 
jobban globalizálódó, erkölcsi és tradicionális alappilléreit a gazdaság, a profit, és a politikai hatalomért 
feláldozó Európában. 

 Az Európai Alkotmány tervezete megismerésekor keresztény körökben nagy keserűséget és felháborodást váltott 
ki, hogy a tervezet preambulumában nem kapott helyet kontinensünk keresztény gyökereire való utalás. Pedig az 
alapító atyák, Schuman, Adenauer, De Gasperi, Jean Monnet és társaik 1950-es elvi állásfoglalásukban 
egyértelműen kinyilvánították, hogy náluk az új Európa az európai keresztény értékek és hagyományok folytatása.  

Czakó Gábor erről így nyilatkozott: 

„A kérdés lényege nem az, hogy mi kerül az Európai Unió alkotmányába, hanem az, hogy Európa ma Isten 

országának megvalósítására törekszik-e, vagy olyan kincsek megszerzésére, amilyeneket Mefisztó ajánlott, s adott 

Faustnak. Az utóbbi évszázadokban lezajlott gazdaságkori fordulat következtében az európai országok zöme, és az itt 

élő emberek igen nagy része – szó szerint: Isten tudja megmondani, hogy mennyien – szintén fölmondták az 
Újszövetséget, és megkötötték a mefisztói alkut a technikai, az anyagi „fejlődés” érdekében. Az ő részükről nyilván 

hazugság volna ’keresztény gyökerekre’ hivatkozni.” 

 A tervezet végül is megbukott, ez volt az EU eddigi legnagyobb kudarca. Természetesen nem azért történt 
mindez, mert a Jézus tanításait követő polgárok tiltakozása eljutott volna a politikusaik füléig; a franciák és a 
hollandok népszavazáson utasították el a tervezetet. 

 Ez után került sor a Lisszaboni szerződés aláírására, amelynek ratifikálását az írek utasították el, de végül is a 
kontinens politikusainak „meggyőző látogatásai” után a megismételt népszavazás már nem állt ellen a szerződés 
életbe lépésének. Természetesen e dokumentum sem tartalmazza a keresztény gyökerekre való utalást. Sajnos a 
2000-ben aláírt Alapjogi Charta, mely – bár nem pótolja –, de lehetőséget nyújtana értékeink megvédésére, az 
egyenlők között még egyenlőbb Nagy-Britannia ellenállása miatt nem került be a Lisszaboni Szerződés szövegébe. 
Ezt követte Csehország, aki a Benes-dekrétumok ügyében kapott felmentést. Szlovákia már jelezte, ha szomszédja 
felmentést kap, ő is folyamodni fog ez iránt, végül – a hangsúlyos magyar tiltakozás következtében – nem került a 
kivételezettek közé. Úgy látszik a Benes-dekrétumokban megfogalmazott, magyarokra és németekre vonatkozó 
kollektív bűnösség – ha azt különböző gazdasági érdekek kívánják – belefér az európai értékrendbe. Csakúgy, mint a 
szlovák nyelvtörvény, amely néhány fejcsóváláson kívül egyáltalán nem indította állásfoglalásra a libatömésre, 
tollfosztásra, vagy az azonos neműek együttélésének biztosítására élesített tekintetű jogvédőket.  

 Annál inkább felemelték a szavukat, amikor a szintén keresztény gyökerű Svájc elutasította a magas minaretek 
építését, mert úgy vélték, megváltoztatná a történelem folyamán kialakított környezetet.  

 Természetesen ilyenkor a népszavazás sem demokratikus, így liberális körök az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához fordulnak, hogy az hozzon döntést a nép helyett. Ha már a begyepesedett svájciak az okos politikusok 
helyett az ostoba népre bízták annak eldöntését, hogy azok mit is akarnak. (Mennyivel olajozottabban működik is ez 
kis hazánkban!) 

Kölnben iszlám imahely épül, amelynek megnyitó ünnepségét 2011-re tervezik! A hatalmas mecset és 
muzulmán központ egy használaton kívüli gyártelepen lesz. A főépület magassága 37 méter, míg a két 
minaret 55 méterre magasodik ki a földből, mely a harmada a kölni dómnak. A költségeket 15–20 
millió euróra taksálják; a finanszírozók közt ott van a Ditib, a helyi török iszlám közösség – amely 
Kölnben 120 ezer főt számlál –, a török állam, és adományokat is várnak, de lehet, hogy banki hitelt 
kell majd felvenniük az építtetőknek. A tavaly nyár végi döntést évek hosszú vitája előzte meg. A 
muzulmán lakosság – javarészt törökök – üdvözölte a városi tanács határozatát, a békés együttélés 
jelképének nevezve a megépülő mecsetet. A kereszténydemokraták és a Pro Köln nevű civil 
kezdeményezés ellenzi az építkezést, annak „gigantikusságát” támadja, ellene több tüntetést is 
szervezett. A német baloldali sajtótól azonnal megkapták a jelzőket: szélsőjobboldali, idegengyűlölő, 
rasszista, újfasiszta, ultranacionalista és -populista, iszlamofób, áldemokraták. Pedig a bírálók csak 
egyet mondanak: túl nagy. Túlméretezett, egyes kölniekben félelmet kelt. A területszerző, állandóan 
terjeszkedő iszlám jelképe. A bombasztikus mecset nem a békés egymás mellett élés igenlése, hanem 
az asszimiláció elutasítása. A városban különben is harminc mecset működik – szól az építkezés 
ellenzőinek véleménye. 
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 Ugyanez az Emberi Jogok Európai Bírósága 5000 euró kártérítést ítélt meg egy finn származású, a férje révén 
olasz állampolgárságot kapott anyának, aki beperelt egy olasz iskolát, mert az osztálytermekben a falon kereszt volt. 
(A több ezer szülő közül csak őt zavarta a dolog…) Olaszországban minden bíróság – még az Alkotmánybíróság is – 
elutasította a kérvényét, mivel a kereszt az olasz kultúra és történelem része. Strassburg azonban igazat adott a 
nőnek, teljesen figyelmen kívül hagyva az olasz többség és az olasz bíróságok véleményét. Az olaszok erre adott 
válaszából tanulhatunk is. Hatalmas tiltakozó akció kezdődött – tömegesen vásárolnak kereszteket, hogy kitegyék 
olyan helyekre is, ahol eddig nem volt. Polgármesterek is rendeletileg az ügy mellé állnak, sőt van olyan városvezető 
is, aki ezután 500 euróval büntetteti, ha nincs kint a kereszt. Assisi város első embere kijelentette, hogy ezután az 
iskolákban karácsonykor fel kell állítani a betlehemet is, mivel azt a világörökség részének nyilvánították. A finn 
származású nőnek pedig azt javasolták, hogy perelje be a saját kormányát, mert a finn zászlóban is benne van a 
kereszt. 

 Idén augusztus huszadikán, a misén prédikáló vendég atya napjainkat jellemezve úgy fogalmazott, hogy a keleti 
pogányságot felcseréltük a nyugati pogányságra. Sajnos a kozmopolita, globalista szemlélet eluralkodóban van 
kontinensünkön. Hogy ez ellen hogyan is védekezhet egy kis ország keresztény közössége, amikor több esetben is 
tapasztaljuk, hogy a sokat emlegetett nemes emberi jogok bizony elhomályosulnak az egykori, de a kulisszák mögött 
még létező kisantant utódállamok és Trianon megalkotóinak összekacsintása nyomán? Megoldásként hívjuk ismét 
segítségül Czakó Gábort: 

„Akik elutasították(?),  elutasítottuk(?) az ördög ajánlatát – tényleg, hogyan is állunk az Úr színe előtt? Ezt is az 

Atya tudja a szó teljes értelmében, de magunknak is van némi fogalmunk róla - nem elégedhetünk meg a "keresztény 

gyökerek" emlegetésével, mert ez csupán annyit jelent, hogy tegyük be az Európa-múzeumba az Úr Jézust. És ez 

bizony szemforgatás volna, az ő megcsúfolása.  

A keresztény értékek mellett kiállni is kevés: ez csak politika. Nem nekünk kell a keresztény értékeket védelmezni: 

azok védenek meg bennünket. Európa és a bolygó csak akkor menekülhet meg gazdaságrák mindent elemésztő 

tombolásától, ha megtérünk. Ha megtérünk a fundamentumhoz, és gazdaságunkat, politikánkat, érdekeinket 

alárendeljük az ő tanításának.” 

És ez a gondolat adventben, karácsonykor, valamint az év minden napján megfontolandó. 

 
Gáll Sándor 

 

SZABÓ LŐRINC: 

Hazám, keresztény Európa 

 

Útálom és arcába vágom:  
– Száz év, de tán kétezer óta  
őrült, mocskos, aljas világ ez,  
ez a farizeus Európa! 

Kenyér s jog helyett a szegényt  
csitítja karddal, üres éggel  
és cinkos lelkiismeretét  
avatag és modern mesékkel; 

száz év, de már kétezer óta  
hány szent vágy halt meg gaz 
szivében!  
Hazám, keresztény Európa,  
mi lesz, ha bukására döbben, 

mi lesz, ha újra földre száll  
a Megcsúfolt és Megfeszített,  
s mert jósága, hite, imája  
egyszer már mindent elveszített: 

mi lesz, ha megjő pokoli  
lángszórókkal, gépfegyverekkel,  
vassisakos, pestishozó,  
bosszúálló angyalsereggel? 

Mi lesz, ha megjő Krisztus és  
új országot teremt a földön,  
ha elhullanak a banditák  
s nem lesz több harc, se kard, se 
börtön, 

ha égi szerelmét a földi  
szükséghez szabja ama Bárány  
s újra megvált – óh, nem a jók,  
de a gonoszok vére árán: 

hazám, boldogtalan Európa,  
ha túléled a harcok végét,  
elbírod-e még te az Istent,  
a Szeretetet és a Békét? 

           1923
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„ A gótika az első klasszikus művészet, amely teljesen 
Európában gyökerezik… A romanika hosszú százado-
kon át érlelődik, és a legváltozatosabb keleti, nyugati, 
ókori és barbár összetevők különböző fokú és arányú 
egybeszövődése által alakítja ki a maga művészi nyel-
vezetét… E mozaikszerűséggel szemben a gótika min-
den tekintetben a nagy egyéniségek művészete” – írta 
Entz Géza ( A gótika művészete, Bp. 1973. 7. p.).
Egy-egy alkotás már a kortárs szemében is non res 
unita sed una (nem összetett, hanem egységes mű) 
volt. A templomok egységes alkotásokká váltak, az elő-
ző fejezetekben említett szerkezeti tagozódások azon-
ban felismerhetők.
Ahogy a romanika, főként a késő romanika már magá-
ban hordta a gótika csíráit, úgy a gótikában is megta-
láljuk a romanika, esetleg az antik néhány jellemzőjét. 
A két középkori irányzat sem térben, sem időben nem 
választható szét mereven. Általában a művészetekre, 
azon belül a stílusirányzatokra jellemző a térbeli és 
az időbeli kontinuitás, ez vonatkozik az építészetre is. 
Nincs éles határvonal, nincsenek teljesen tiszta stílu-
sok, főként nem jellemző ez a középkor művészetei-
re. A folyamatos, lassú fejlődés kiérlelt megoldásokat 
produkált, melyek napjainkig elkápráztatják az érdek-
lődőket.
A gótika kialakulását meghatározó gazdasági-társa-
dalmi alap a feudalizmusnak az a szakasza, amikor lét-
rejött a cserére termelés, kialakult a termelési specia-
lizálódás, az iparos és a cserét bonyolító réteg. Ennek 
zavartalan föltételeit csak erős, központosított monar-
chia volt képes biztosítani. Így találkozhatott a francia 
királyság és a városi iparos-kereskedő polgárság ér-
deke. Ezt az ideológiai hátteret kifejező első építészeti 
alkotás a birodalom Ile-de-France területén valósult 
meg a XII. század közepén (imperiális-szakrális góti-
ka). A gótikus építészet gerincvonalának tekinthető 
katedrális gótikát, a romanikához hasonlóan, jelentős 
interregionális tényezők befolyásolták (ciszterci góti-
ka, városi szerzetes építészet). A korszak második ré-
szében, a városi polgári életforma és a társadalmi-gaz-
dasági helyzet változása következtében lényegében 
egy új „stílus”, a polgári gótika alakult ki. További diffe-
renciálódást jelentett a regionális tényező: más színe-
zetet kapott a gótika valamennyi irányzata az Alpoktól 
délre (latin gótika), mint attól északra. Ez a tanulmány 
ezt a sokféleséget kívánja bemutatni a teljesség igénye 
nélkül, az építészeti értelemben vett legkiemelkedőbb 
alkotásokon keresztül.
A gótika fejlődésének bemutatása egy időbeli folya-
matot igényelne, de a csapongások elkerülése és a 
könnyebb értelmezhetőség miatt területekre lebont-
va vizsgáljuk. A gótika bölcsője a középkori francia 
királyság. A francia királyok temetkezési helyét az Ile-

de-France-ban, Párizs mellett lévő Saint-Denis apát-
sági templomát Suger apát építette újjá. 1137-1140 
között megépítették a nyugati homlokzatot, norman-
diai mintára. Ezt követően 1140-1144 között, szintén 
normann előképek alapján épült meg a templomhajó. 
Itt alkalmazták először egységes terv szerint, követ-
kezetesen a gótikus szerkezetet, és itt kísérleteztek 

először a monumentális nyugati katedrális-homlok-
zat megteremtésével. A S. Denis azonban nem volt ka-
tedrális, hanem bencés apátság, királyi magánegyház. 
Ezzel közel egy időben kezdődött el a már kifejlődött 
városokban az első katedrálisok építése.
A gótikus katedrális funkcióját tekintve a város plébá-
niatemploma, egyben püspöki székesegyház. Ha egy 
település egyben püspöki székhely is volt, az komoly 
súlyt kölcsönzött annak, a feudális monarchia érték-
rendje szerint. Így a katedrális (cathedra – püspöki 
szék) a város jogállásának szimbóluma lett. A püspök-
ségen világi papok szolgáltak (ellentétben Angliával, 
lásd később), így a katedrálishoz nem csatlakozott 
kolostor, legfeljebb a püspöki palota és káptalan kano-
noki házai. A monostori funkció hiánya meghatároz-
ta a téralakítást. A bonyolult mellékterek, kápolnák, 
altemplom elhagyása lehetővé tették a katedrálisban 
a téregységesítést. Általában a katedrális a város köz-
pontjában, a főtér egyik végén állt, szűk utcák övezték, 
ezért csak a főhomlokzat érvényesült, így a kompozí-
ció legfontosabb eleme a nyugati, kéttornyos homlok-
zat lett.
A belső tér egyesítése érdekében a keresztház és a mel-
lékterek szerepe csökkent, ezek szervesebben csatla-
koznak a három vagy öthajós hosszházhoz. Elmaradt 
a kripta (altemplom), viszont általánossá vált a körül-
járós, franciaszentély használata. A nyugati toronypár 

S. Denis apátság

A Kereszténység Szakrális Építészete
3. fejezet

A középkor szakrális építészete
Gótika  –  1. rész
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között karzat található, az empórium megmarad, vagy 
trifórium helyettesíti, sőt a kettő együttesen is elő-
fordulhat. A romanika szerkezetéhez képest kikris-
tályosodott a vázszerkezet. A csúcsív alkalmazásával 
feloldódott a kötött boltozási rendszer, téglalap alakú 
boltmezőket építettek. A korai katedrálisok gyakori 
szerkezete a hatsüveges boltozat. A kiegyensúlyozást 
támpillérekkel, támívekkel oldották meg, esetenként 
vonóvassal is kombinálva. A támívek egyensúlyát �ia-
tornyokkal biztosították. A vázszerkezetnek megfele-
lően bordás boltozatot alkalmaztak. Általánossá vált a 
két nyugati torony használata, ezek normann mintára 
sisak nélküliek. Gyakran az elhúzódó, hosszú építkezés 
miatt a két torony kialakítása aszimmetrikus. A négye-
zet felett huszártornyot építettek. A franciaszentélyre 
jellemző lépcsős tömegalakítást a támívek, támpillérek 
rendszere feloldja, illetve elfedi. Fiatornyokat sokszor 
díszítő céllal is alkalmaztak.
Mint már említettem a katedrális legfontosabb néze-
te a nyugati homlokzat. Függőleges irányban hármas 
tagolású, a két toronytest között a főhajó oromfala lát-
ható. Az alsó sávban hármas kapuzat van (normann 
hatás), a kapuk zarándok típusú, osztott kapuk. Az 
oszlopos béllet fölött vimperga (kúszóleveles három-
szögű oromzat) van. A kapuk fölötti mezőben királyga-
léria lehet (vízszintes sávban egymás mellé helyezett 
fülkeszobrok). A központi mezőt hatalmas rózsaablak 
tölti ki, felette esetenként teherhárító csúcsív van. A 
toronytestek függőlegesen tagoltak keskeny, magas 
ablakokkal. A főhajó oromzatát csúcsíves, áttört tör-
pegaléria takarja. A tornyok többnyire sisak nélküliek, 
néha magas gúlasisak épült rájuk.
A díszítésben növényi elemeket alkalmaztak (bimbós 
vagy naturális levéldíszes fejezetek). Fejlett épület-
szobrászat alakult ki (kapuszobrok, timpanon dom-
borművek). Az ablakkal áttört falfelületeket színes 
üvegablak borítja, a falfestés szerepe korlátozott.

Nagy vonalakban ezek a speci�ikus jellemzők érvé-
nyesek általánosan a gótikus építészetre, azonban az 
egyes remekművek külön-külön más és más jellem-
zőkkel is bírnak.
A francia gótika három csoportba sorolható, amelyek 
időben egymást követik. Első a korai katedrális ideje 
(XII. sz., erős normann hatás). Első példa a sensi kated-
rális (1130-1163), amely még elsősorban útkeresés 
volt, erős románkori hagyományokkal. Az első már ki-
forrott korai katedrális a laoni katedrális (1160-1220). 
Téralakítása ciszterci ízű, amit az egyenessé átépített 
apszis-záródás még fokoz. A tér egységesítésében ez 
a katedrális nem lépett túl a monasztikus templomok 
térszervezetén, részletmegoldásaiban is erősen kötő-
dött a ciszterci hagyományokhoz, így egyfajta vak-vo-
nalnak tekinthető ez a fejlődési irány.
Az utolsó korai katedrális, a világ egyik méltón leg-
pompásabb és leghíresebb temploma, a párizsi Notre 
Dame (1163-1249). A székesegyház az Ile de Citén el-
foglalt egyedülálló helyzetével nemcsak Párizs szíve, 
hanem a szó szoros értelmében is Franciaország kö-
zéppontja. A franciák minden földrajzi távolságot in-
nen mérnek. A katedrális legendás a benne és a körü-

lötte zajlott események miatt. 1442-ben itt koronázták 
francia királlyá az angol VI. Henriket, 1804-ben Napó-
leon itt helyezte saját fejére a császári koronát, nem 
utolsó sorban itt játszódik a híres notre dame-i torony-
őr című műalkotás is. Míg a környező tartományokban 
az első nagy templomok építése már befejeződött, a 
fővárosban csupán egy kicsiny székesegyház és egy 
rom volt. Maurice de Sully püspök mindkettőt lebon-

tatta, és azok helyén építtette fel a Notre Dame-ot. A 
katedrális méretei lenyűgözőek, mintegy 9000 embert 
képes egyszerre befogadni. Egységesített tere az érett 
katedrálisok mintaképéül szolgált. A gótikus hom-
lokzatok előképe már a caëni Saint-Etienne és Saint 
–Trinité templomokon létrejött, ez azonban Párizsban 
felülmúlhatatlan mesterművé fejlődik. A tornyok alsó 
részét fátyolszerűen elfedő árkádsor mögött eltűnnek 
az egyes épületrészek. A szintekre tagolt homlokzat 

Sensi katedrális

Laoni katedrális

Párizsi Notre Dame
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vízszintes és függőleges vo-
nalai egyaránt hangsúlyo-
sak. A királygaléria és az át-
tört galéria két szalagja old-
ja az épület vertikalitását. 
A katedrális belsejében, a 
sejtelmes sötétben, a színes 
ablaküvegeken át beáramló 
misztikus fénysugarak ejtik 
ámulatba a hívőket, látoga-
tókat.
Második csoport az érett 
katedrálisok csoportja, a 
legek kora (XIII. sz.). Az 
első a Chartres-i katedrális 
(1194-1220), amely Párizs 
dómjával nagyjából egy 
időben épült, de megoldása 
már tisztább, egyszerűbb. 
Jelentős az épületplasztika 
(kapuk), és egyedülálló az 
üvegablak művészete.
A Rheims-i katedrális 
(1211-1311), homlokza-
tában a párizsi megoldást 
fejlesztette, alaprajzában a 
normann romanikára em-
lékeztető bonyolult szen-
télykialakítást alkalmazott.
Az Amiens-i katedrális 
(1220-1270) alaprajzában 
és homlokzatában egy-
aránt szintetizáló, épület-
plasztikája a legfejlettebb, 
önálló, kerek-plasztikai 
értékű alkotások hordozó-
ja (Aranyos Szűz – az itá-
liai Madonna-szobrokkal 
egyenértékű alkotás).
Beauvais-i katedrális 
(1247-1590) minden ko-
rábbi dómot fölülmúlni 
akaró terve –több kataszt-
rófa után- csak részben 
valósult meg (szentély és 
keresztház). Torzója a kö-
zépkor alkonyának emlék-
műve.
A kései francia kated-
rális-építészetet, az ún. 
�lamboyant stílust, első-

sorban a részletképzés gazdagsága jellemzi. A térfor-
ma a Sens-Noyon-Laon csoport továbbfejlesztését je-
lenti, de a szerkezetalakításban sem születtek új ered-
mények. A trifórium helyét is az egész falat betöltő ab-
lakok váltják föl. A pillérek fejezet nélkül folytatódnak 
a boltozatban. A boltozatban gazdagabb, bonyolultabb 
metsződések keletkeztek. A telt tagozatú (körte ido-
mú) bordapro�ilokat hornyolt, árnyékrajzolatra kom-
ponált pro�ilok váltják föl. A nagy katedrálisok mellett 
fokozott szerep jutott az egységes, kisebb tereknek, 

kápolnáknak. Franciaországban 
ez képviseli a polgári gótikát (ld. 
később a 2. részben). A kései ka-
tedrálisok két kiemelkedő példá-
ja a Rouen-i katedrális (XIII-XVI. 
sz.), Rouen-i S. Ouen templom 
(1318 után).
Az új téralakítás a változó igé-
nyek hatására egyre tágabb kör-
ben terjedt el. Az új stílus egyre 
nagyobb teret nyert kiszorítva a 
kontinensről a romanika ekkorra 
kissé elavult gondolatiságát.
Az Ile-de-France-ban kialakult 
szintézis először a francia király-

ság egész területén éreztette hatását, északon és délen 
eltérő formában.
Észak-Franciaországban elsősorban a párizsi Notre-
Dame katedrális volt a követendő példa. Ezt követte 
a Bourges-i székesegyház (1172-1324) is. Henry de 
Sully érsek építtette, a párizsi koncepció töretlen foly-
tatójaként, a részletekben gazdagodással. A nyugati 
homlokzaton öt nyílásos kapuzat, a belsőben a mel-
lékhajókban is trifórium található.

Közép- és Dél-Franciaországban többnyire az Ile-de-
France-ban kialakult típust ismételték, kisebb helyi 
változtatásokkal. A legeredetibb megoldások egyike 
a Poitiers-i székesegyház (1162-1300). Három hajós 
egyenes szentélyzárású álbazilika. Megoldása már 
a latin gótika ill. a polgári gótika eredménye. Az Albi 
székesegyház (1282-1330) a dél-francia eretnekség 
(albigensek, katarok) központjában „Isten erődjeként” 
épült, már a lateráni liturgikus reform szellemében. Az 

Beauvais-i katedrális

Chartres-i katedrális

Rheimsi katedrális

Amiens-i katedrális

Roueni katedrális és Roueni S.  Ouen templom

Bourges-i székesegyház



2009. Karácsony                                                                                                                                                 Krisztus fénye 

45

antikizáló „derű” itt erődszerű, 
tényleges védelemre is alkal-
mas, komor tömegalakítással 
párosul. Épületplasztikája rea-
lisztikus.
A francia gótika hatása érezhe-
tővé vált egész Európában. A 
különböző nemzetek saját kul-
turális identitásokból adódóan 

tettek hozzá, vagy vettek el az Ile-de-France-ban kiala-
kult stílusból.
Itáliában az erős ókeresztény hagyományok már a 
romanikát is befolyásolták, a katedrális gótika jellegze-
tesen latin változatai is csak az északi területen, szór-
ványosan fordultak elő. Az itáliai dómépítészetről a 
polgári gótika (ld. később a 2. részben) kapcsán beszé-
lünk részletesebben. Itt kell azonban megemlítenem 
Olaszország egyik leghíresebb és legkiemelkedőbb 
építészeti remekművét a milánói dómot (1387-1418, 
végleges befejezése a XX. sz.). Öthajós alaprajzával a 
német területtel (Köln) mutat rokonságot. Részletfor-
máiban francia elemeket hordoz. Toronytalan homlok-
zatképzése és tömege jellegzetesen itáliai.
A katedrális-gótika Hispániában erős helyi hagyomá-

nyokkal és mór hatással 
találkozott. A gallikán li-
turgikus hagyományok 
(mozarab-rítus) tovább-
élése a téralakításban is 
érvényesült. Nem ritka az 
ún. monasztikus katedrá-

lis (a székeskáptalani funk-
ciót egy-egy szerzetesrend 
– bencések, ágostonrend 
– látja el). Kiemelkedő épí-
tészeti alkotásaik a toledoi 
székesegyház (1227-
1418), leoni katedrális 
(1199-1273), és a burgosi 
katedrális (1221-től).

Németországban a francia gótika erős helyi hagyomá-
nyokkal találkozott. Elterjesztője a ciszterci rend, így 
franciás lendülete szigorúbb, geometrikusabb jellegű. 
A német dómépítészet egyik irányzata ezt a konzer-
vatívabb, a romanikához kötődő vonalat képviseli. Az 
észak-német városokban (Hanza-városok) a francia 
alaprajzi rendszer jellegzetes téglaépítészet formá-
jában élt tovább: Rostock, Sz. Mária templom (1290-
1305), Lübeck, Sz. Mária templom (1280-1305). A 
német dómépítészet legjellemzőbb alkotásai közvet-
lenül a francia katedrális-gótikához kötődnek, de a 
formai elemek irracionális túlhajtásával. A kölni dóm 

(1248-1322, de a XIX. sz-ban fejezték be) amiens-i ha-
tásra visszavezethető öthajós katedrális gazdag rész-
letekkel. A strassburgi katedrális (1250-1275) Erwin 
Steinbach tervei szerint készült korábbi, románkori 

részletek fölhasználásával (keleti rész, altemplom). A 
francia katedrális-gótika, a ciszterci építészet és a né-
met hagyományok sajátos ötvözete.

Felhasznált irodalom: dr. Guzsik Tamás: A középkori 
építészet története 

Összeállította: Érces Gergő

Poitiers-i székesegyház

Albi székesegyház

Milanói dóm

Toledoi székesegyház

Leoni katedrális

Burgosi katedrális

Kölni dóm

Strassburgi katedrális
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AA  HHAAGGYYOOMMÁÁNNYYOOSS  AADDVVEENNTTII  
 

Dunaharaszti, Szent István templom 
2009. december 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baráti Kör kórus 

Szent István énekkar 

Zipfelmütz trió 

Szent Cecília kórus 
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HANGVERSENYEK TEMPLOMAINKBAN 
 
Taksony, Szent Anna templom 
2009. december 13. 

 

Heimatklang zenekar Heimatklang zenekar Heimatklang zenekar 

Szent Anna kórus 

Szigeti fiúk zenekar 
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SELMA LAGERLÖF: A SZENTSÉGES ÉJ      (részlet) 
 

Volt egyszer egy férfi, aki a sötét éjszakában indult el parazsat keresni, hogy tüzet gyújthasson. Kunyhóról 
kunyhóra járt, kopogtatott: – Drága barátaim, segítsetek! – kérte.– A feleségem épp most adott életet egy 
kisgyermeknek, tüzet kell gyújtanom, hogy felmelegíthessem őket! 

A kései órán minden ember mély álomba merült, a férfi kérésére senki sem válaszolt. 
A férfi elindult, és csak ment, mendegélt. Végre a távolban fényt pillantott meg, feléje tartott, és akkor látta, 

hogy a szabad ég alatt tűz lobog, körülötte juhok pihentek, és egy öreg pásztor vigyázta a nyájat.  
Amikor a közelükbe ért, észrevette, hogy három hatalmas pásztorkutya hever a pásztor lábánál. Felriadtak az 

idegen léptekre, és félelmetes állkapcsaikat tágra nyitva ugatni akartak, de egy hang sem hagyta el torkukat. A 
kutyák hátán a szőr felborzolódott, éles fehér fogaik villogtak a tűz fényében. Rávetették magukat. 

Érezte, hogy egyik a lábára, a másik a karjára, a harmadik fenevad pedig a torkára támad, de állkapcsuk, fogaik 
nem engedelmeskedtek, és a férfi egy karcolást sem szenvedett. 

A férfi közelebb lépett, hogy megszerezze 
azt, amiért jött. A juhok azonban szorosan 
egymáshoz simulva feküdtek, nem tudott 
elhaladni közöttük. A hátukon lépdelve haladt 
tehát a tűzhöz. De egyetlen állat sem ébredt fel.  

Amikor a férfi majdnem elérte a tüzet, a 
pásztor felnézett. Öreg, barátságtalan és durva 
ember volt, és amikor meglátta a különös férfit 
közelíteni, megragadta hosszú, hegyes botját, 
amellyel a nyájat szokta terelni, és feléje 
hajította. A bunkó azonban hirtelen irányt váltott 
mielőtt elérte volna az idegent, és elzúgott 
mellette, el, messze a mezőre. 

Az ember a pásztorhoz lépett, és így szólt: 
– Jóember, segíts rajtam, adj egy kis 

parazsat! A feleségem épp most adott életet egy 
gyermeknek, és tüzet kell raknom, hogy 
felmelegedjenek! 

A pásztor legszívesebben nemet mondott 
volna, de fontolóra vette, hogy a kutyák nem 
tudtak kárt tenni a férfiban, a juhok nem 
menekültek el előle és a bot sem akarta megütni, 
egy kicsit tartani kezdett hát tőle, félt 
visszautasítani a kérését. 

– Végy, amennyi kell! – szólt oda neki. 
A tűz azonban már alig pislákolt. Nem 

maradt égő hasáb vagy gally, csak egy nagy halom parázs a hamu alatt , az idegennél pedig nem volt semmi, amiben 
elvihette volna a vörösen izzó szenet. Amikor a pásztor ezt látta, újból megszólalt: 

– Végy csak, amennyit akarsz! – mondta, közben meg kárörömmel gondolta, hogy úgysem sikerül majd. A férfi 
azonban puszta kézzel szedegetni kezdte a parazsat, és köpenyébe takarta. Sem a kezét nem égette meg, amint a 
zsarátnokot megérintette, sem a ruhája nem pörkölődött meg, úgy vitte a parazsat, akár a diót vagy almát. 

Akkor a mogorva és keményszívű pásztor töprengeni kezdett. Miféle éjszaka ez, amikor a szelindekek nem 
bántják az idegent, a bárányok nem riadnak meg tőle, a bot elkerüli, a tűz nem perzseli? Visszahívta hát, és 
megkérdezte: 

–Miféle éjszaka ez? És hogy lehet, hogy minden ily kegyes hozzá? 
Az idegen így felelt: 
–Én nem árulhatom el neked, ha te magad nem látod. – Azzal folytatta útját, hogy mihamarabb tüzet rakhasson 

és felmelegítse feleségét és gyermekét. 
A pásztor azonban nem akarta szem elől téveszteni, amíg rá nem jön, mindez mit jelent. Fölkelt, és követte az 

embert arra a helyre, ahol az megszállt. Akkor aztán láthatta, hogy a férfinak még egy kunyhója sincs, a felesége és a 
kisded egy sziklamélyedésben húzták meg magukat, hideg és csupasz kőfalak között.  

A pásztor arra gondolt, hogy az ártatlan gyermek halálra fagyhat ott a rideg kősziklák között, és bár 
keményszívű volt, most megenyhült és segíteni akart. Leemelte tarisznyáját a válláról, elővett belőle egy hófehér 
báránybőrt; odaadta, hogy arra fektessék a gyermeket. 

Fra Filippo Lippi: A gyermek imádása 
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Abban a pillanatban azonban, hogy irgalmasnak mutatkozott, a szeme felnyílt, és látta azt, amit előtte nem 
láthatott, hallotta azt, amit előtte nem hallhatott. És látta már azt is, hogy körös-körül ezüstszárnyú angyalok állnak, 
húros hangszereiket pengetik és zengik, hogy megszületett a Megváltó, aki megszabadítja a világot bűneitől. 

A pásztor akkor értette meg, hogy mindent olyan boldogság töltött el, hogy a rossznak az árnyéka is messze járt 
ezen az éjszakán. Akkor vette észre, hogy nemcsak körülötte, hanem mindenhol angyalok vannak, bent ülnek a 
sziklamélyedésben, kint, a hegyoldalon és ott repkednek a mennybolt alatt. Csak özönlöttek, és ahogy elhaladtak a 
sziklabarlang előtt, megálltak, hogy bár egy pillantást vethessenek a gyermekre. 

Micsoda vidám ünneplés, mennyi ének és játék hangja áradt messzire! És a pásztor mindezt látta a sűrű 
éjszakában is, holott előtte semmit ki nem vehetett a sötétségben. Olyan boldoggá tette, hogy láthatott, hogy térdre 
rogyva adott hálát érte Istennek. (…) 

Azt, amit a pásztor látott, mi is láthatjuk, hiszen az angyalok a Mennyből a földre szállnak minden Karácsony 
éjszakáján, csak észre kell vennünk őket. 

Ne feledd, hogy mindez éppúgy igaz, mint ahogy az, ahogy én láthatlak téged, és te láthatsz engem. És nem kell 
hozzá a lámpák vagy gyertyák világossága, sem a holdvilág vagy a nap fénye, csak nyitott szem kell ahhoz, hogy 
megláthassuk Isten dicsőségét! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H D H E S B I L W O G B A K I P O G E G B O T S W 
U K I L P R N A Ő Z Á D T R A Á R T U C J Ó A Z D 
Z I B M P Á S Z T O R O K P Á S Z T O R O K S E Y 
V R E I A K U O N Y N A G H A Z N E C E N A Z N E 
S J T Ü D V Ö Z L É G Y K I S J É Z U S K A Ó T Z 
K E L M L A R E C E N R A E L T É A M N M R L K É 
Ő K E E M S Z R N Z N A S Z Á D T S E K R A M A F 
R I H Z A Z O A K V Ű R Z O Z Ó S Z Z I Z R S R E 
Ü R E T H Ó K R I Í S É Ó L V G Z Ó T A O É O Á L 
N J M Á E L T É A Z O M L V Í Y Ó L Á L K M N C N 
G E K R R M É M L L H B M Á Z Ö L M R T T B K S A 
É K I T C I M B T A A I A L L N M A T R É I I O G 
K I S K A R Á C S O N Y N A G Y K A R Á C S O N Y 
I S F N O K D Z A S E B A K F Ö A B A K S Z T Y Ö 
S D A K L Ü R V S Z M E C E N R S I S O E V S É R 
K E L Á V L Ó Í Z Ó V Ö R É R Ű Z R Z K N Í S J Ö 
Ú D U Z Á D T Z Ó L O Z Á D T S Ó Z Ó F D Z N J M 
T E C E N T M L L M L Z R A O Z L O L A E L K E R 
M C S J K E A A M A T V A S L É M K M L S A I L E 
E S K L I K K O A G M Í R Z V P E T A B É T A É W 
R K Á C A I R L E N É Z É Ó Á O R É G I J T L N E 
G E B W L N Ő V I N G L M L N Z Á D T R A U T V B 
J V A Ő T T D E C E N A B M O N Y N A G P K N I R 

Kisjézuskám, megszülettél, 

maradj velem mindörökké!    Amen 

 

Jó Isten, te adtál nekem szerető szülőket, 

jóságukért oltalmazd és áldd meg, kérlek, őket.  

Add, hogy úgy szeressem, mint Te Szűzanyádat, 

soh'se érje őket miattam a bánat.     Amen 

A huncut angyalkák hosszában-

keresztben tíz karácsonyi dal címét 

rejtették el a betűhalmazban.  

Ha megtaláltad, énekeld is el őket!  
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DÉL-DUNAMENTI REGIONÁLIS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 
2009. DECEMBER 5. Dunaharaszti 

 

Tapasztaltad már Isten szeretetét, törődését embertársaidon keresztül? 

Életed során megmutattad már valamilyen formában, hogy Krisztushoz tartozol? 

Tudtad, hogy Isten munkatársa vagy, és hogy általad is munkálkodik a világban? 

Próbáltad már megsejteni Isten akaratát az életeddel kapcsolatban? 

Hoztál már kisebb-nagyobb áldozatot valakiért vagy valamiért? 

Imádságaidban mertél már igazán nagyot kérni az Istentől? 

Szerinted vonzó ma a keresztények élete? 
 
Ezeket a kérdéseket szánta Horváth Bertalan atya a 2009. decemberi Dél-dunamenti Regionális Ifjúsági Találkozó 
meghívójául. A környékbeli fiatalok – Pilistől Taksonyig – a hideg idő ellenére szép számban töltötték meg a haraszti 
nagytemplomot. Több mint hatvanan voltunk.  Reggel 9-kor a három „hazai” egyházközség fiataljai már a regisztrációt, a 
szentségimádást, a közös éneklést szervezték, hogy a folyamatosan érkező vendégek minél hamarabb felvehessék a nap 
ritmusát. ½ 10-kor Láng András plébános atya köszöntötte a fiatalokat, majd a bemutatkozások és a gyáli fiatalok által 
szervezett szentségimádás után hangzott el, a nap témájaként, Halász Ágica Királyi papság című előadása.   
A kiscsoportos beszélgetések során a fiatalok természetesen a korosztályoknak megfelelően tudtak elmélyülni a témában, 
volt, ahol az ismerkedés, a játék dominált, de olyan csoport is volt, amely komoly elhatározásokkal ment el a nap végén. 
A közös ebéd a plébánián az anyukák gondosságát dicsérte, a sütemények, a szendvicsek a nap végére mind elfogytak. A 
játékot most a vecsési csapat szervezte, a plébánia összes szobája és a kert is megtelt nevetéssel. Még a jelenlevő atyák is 
„beszálltak” a játékba! 
3-tól újra a templomban voltunk. A fórumon Berci atya válaszolt a kérdésekre, és lehetőség volt a karácsonyi szentgyónás 
elvégzésére is. 
Az ifjúsági misén mások is csatlakoztak hozzánk (bár nem túl sokan), hiszen nem gyakran van olyan, hogy szinte csak 
fiatalok vannak jelen a templomban, és így egészen másként élhetik meg a szentmisében a közösséget.  
Sok élménnyel térhettek haza a különböző településekre a jelenlévők, de ugyanilyen fontos volt a helyiek számára is a 
közösen végzett munka, a vendéglátásban megvalósuló közösség. 
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KIRÁLYI PAPSÁG (az előadás kivonata) 
Sokan nem vagyunk tisztában a kifejezéssel, vajon mit is jelent ez igazából. Kétfajta 
papság létezik, az úgynevezett szolgálati papság, ez az ismert, a másik pedig az általános, 
vagy királyi papság. Szent Péter azt mondja a híveknek „mint élő kövek, épüljetek lelki 
házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus 
Krisztus által... Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul 
kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből 
meghívott benneteket csodálatos világosságára.” (1Pét2,1-9) 
Milyen papi rangja, szerepe van a királyi papságnak, vagyis a híveknek?  
A Péter-levél alapján kettős szerepe van: 1. lelki áldozatok felajánlása 2. Isten 
dicsőségének hirdetése. 
Ezeket a szerepeket elemezzük egy kicsit:  
1. Lelki áldozatok felajánlása: A pap közvetítő Isten és ember között. Az Úr Jézus az 
emberiség főpapja, Ő közvetíti az újjáteremtő Szentlelket az egész emberiség javára. A 
szolgálati papok feladata, hogy jelenvalóvá tegyék a hívek számára a kereszthalálból 
áradó Szentlelket, ezt teszik a szentmise bemutatásával. A hívek pedig a szentáldozáson keresztül részesülnek az örök élet 
kenyeréből és annak a Szentléleknek a kiáradásából, aki a halálból életre keltette Krisztust. A szentgyónás és az Egyházzal 
való egység azért olyan fontos, mert amennyire Krisztus testével (ami az Egyház) egy vagy, azaz a kegyelem állapotában 
vagy, csak annyira tudod továbbárasztani a Szentlelket. Gondoljunk arra, hogy az emberiségnek csak egy része katolikus. 
Ennek egy töredéke az, aki rendszeresen áldozik. Hát a többiekkel mi lesz, azok mennek a kárhozatra?  
A krisztusiak – mondja Szent Péter – kiválasztott, papi csoport. A papnak feladata, küldetése van a többiek felé. Akit 
megkeresztelnek, az Krisztus életében vesz részt, s Krisztus benne él, szenved, könyörög a világért, amennyiben súlyos 
bűnnel el nem űzi Őt magától. A megkeresztelt részt vesz Krisztus papi, királyi, prófétai tevékenységében. 
Krisztus az Ő Lelkén keresztül minden megkeresztelt prófétáján keresztül akar szólni, prófétai jeleket végezni. Biztosan ti 
is éreztétek már, hogy Krisztus általatok szólít meg másokat,  vagy éppen titeket szólít meg mások által. Nekem például 
sugalmazta egy nagyon jó barátnőm szentmisére hívását. Megtettem, mert a Lélek erősen szólt bennem, és a lány eljött 
velem.   
Krisztus Urunk királyi hatalma a Szentlélek szeretetének az ereje. Krisztusnak hatalma van átváltoztatni a világot, ebben 
van szerepünk nekünk is. Amikor a hívek áldoznak, és imádkoznak a világért, akkor belőlük Krisztus kiárasztja Lelkét 
mindazokra, akikért a hívek imádkoznak, és így megszentelik a világot: Krisztus testévé lényegítik át, amelyben Krisztus 
megjelenik. Érezted már, hogy egy imával vagy egy kis fohásszal jobb lett a világnak általad? Igazából mindig, minden 
imádságodban maga Jézus szól általad. 
Űjszövetségi értelemben az áldozatbemutatás nem valami szenvelgést jelent, hanem Isten akaratának teljesítését Az élet 
egésze válhat áldozattá minden szeletével együtt. Ez a én királyi papi feladatom: Istennek áldozni mindent, minden 
percem, pihenésem, munkám, örömömet, sőt még szenvedésem is, Neki szentelni, azaz az Ő akarataként élni meg 
mindent.  
2. Dicsőségét hirdessétek: Életünkkel és szavainkkal, királyi papi közösségünkkel kell tanúskodnunk a bennünk és 
köztünk élő feltámadt Krisztusról. A mi hivatásunk, hogy közvetítők legyünk Isten és ember között, azaz Istenhez 
vonzzuk, vezessük az embereket egyéni és közösségi életünkkel. 
A kiscsoportos beszélgetések alkalmával kiderült, hogy a mindenki számára friss és ismeretlen téma nagyon jól átvehető 
és érthető volt. Kisebbekkel és nagyobbakkal is egyaránt jót lehetett beszélgetni.  
Úgy érzem, mindenkinek sokat adott a találkozó. Reméljük, a következő is hasonló élményekkel fog zárulni. 

Halász Ágica 
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Wass Albert:  In t e l e m   
 
Percre se feledd, hogy testvéred 
minden magyar, bárhol is éljen. 
Összetartásban rejlik csak erő. 
Más ember földjén nincs számodra hely. 
 

Félvilágot is befuthatod, 
más ember földjén testvértelen leszel, 
s elfúj a szél, mint kósza őszi lombot, 
ha nemzetedről megfeledkezel! 
 

Te bús magyar, kit száműzött hazád, 
s idegen zsarnok lakja otthonod: 
bús sorsodért ne vádold nemzeted, 
kit úgy tűnik, Isten is elhagyott. 
 

A látszat csal. Isten ma is a régi. 
Te hagytad őt el, te s a többiek, 
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá, 
s a múlt hibáit le nem törlitek: 
 

magyar földön nem lesz új Magyarország, 
Gaz és szemét nem terem nemzetet! 
S a gyűlöletet nem mossa le semmi, 
csak az összetartó igaz szeretet! 

Urunk Istenünk, hálát adunk Neked sok 

ajándékodért, minden jókért, mit adsz 

nekünk, hogy kegyelmeddel kormányzol 

minket, oltalmazol jelenben, jövőben, 

világítja a hit fénye utunkat, s nem hagysz 

eltévedni; megörvendeztetsz a szeretetben, 

békéddel töltöd el a szívünket, növeled 

bennünk a reményt.  

Hálát adunk Neked, Urunk Istenünk, az 

egyetértésért benned, a hitért, és hálát adunk 

a kegyelmekért, mivel elárasztasz, 

méltatlanokat.  

Hálát adunk Neked, hogy szeretetedben 

munkálkodhatunk, és szolgálhatunk Neked; 

tanúskodhatunk igazságodról, add, hogy az 

életünk méltó legyen.  

A hit, remény és szeretet kincsével, 

szívünkben karácsony örömével, Veled 

lépjük át az új év küszöbét. Minden 

törekvésünk úgy cselekedni, ahogy Neked 

tetszik. Kívánságunk, hogy a világon béke 

uralkodjon, amely nyugszik a szent 

igazságon, és sarokkő legyen a jóakarat; 

ebben lehessünk munkatársaid.  

Nevedet magasztaljuk, Urunk Istenünk, 

imádunk és áldunk téged. Hálát adunk, hogy 

elküldted értünk Szent Fiadat, és nem hagysz 

elveszni minket.   Amen                    (NA) 


