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2021. Karácsony
XXII. évf. 4. szám (85)
A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

ÁSZTOROK

tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek
idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és
beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt
hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az
egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid
városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.”
(Lk 2, 8-12)
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November 28.
December 5.
6.
8.
12.
19.
24.
25.
26.

December 4. Boldog Kolping Adolf – a Rajna vidékén született 1813-ban. Cipészsegéd lett, de nagyon
vonzotta a papi pálya. 1845-ben szentelték pappá. Elve
ma is igen aktuális: „Csak ha jó szakember vagy a munkában, akkor leszel nélkülözhetetlen és igazi munkaerő. Ugyanakkor minden munkásnak jó családapának
és jó állampolgárnak is kell lennie. Isten nélkül nem
lehet igazságos és becsületes társadalmi jólét ezen a
földön…”
Mozgalma, a Legényegylet Magyarországon terjedt el
először, majd egész Európában. Az iparoslegények
pártfogóját Szent II. János Pál pápa avatta boldoggá
1991. október 27-én.
Czifra Lászlóné

27.
28.
31.
Január 1.
2.
6.
9.
16.
18.
23.
25.
30.
Február 2.
3.
6.
11.
13.
20.
22.
24.
27.

Advent 1. vasárnapja
Advent 2. vasárnapja
Szent Miklós
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
Advent 3. vasárnapja
Advent 4. vasárnapja
Ádám és Éva, Szenteste
Karácsony, Jézus születése
Szent Család ünnepe –
Karácsony 2. napja Szent István vértanú
Szent János apostol
Aprószentek ünnepe
Szent Szilveszter pápa
Újév, Szűz Mária, Isten Anyja
Karácsony utáni 2. vasárnap
Vízkereszt
Urunk megkeresztelkedése
Évközi 2. vasárnap
Árpád-házi Szent Margit
Évközi 3. vasárnap –
Isten Igéjének vasárnapja
Szent Pál fordulása
Évközi 4. vasárnap
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Szent Balázs
Évközi 5. vasárnap
Lourdes-i Szűz Mária Jelenése
Évközi 6. vasárnap
Évközi 7. vasárnap
Szent Péter apostol székfoglalása
Szent Mátyás
Évközi 8. vasárnap

Ti már nem hozhattok jóhírt nekem.
Ami jó van, magamtól megtaláltam
az erdőkben, hol sok-sok este háltam
– s Keresztelő Jánosként hirdetem.
Most járok hóban és halálra váltan,
ám ez számomra boldog kínt terem;
a hófúvásban gyakran hirtelen
csak térdre hullok: Gyermeket találtam!
Goromba ágak az arcomba vernek,
de én megyek tovább, egy kis haranggal
viszem a drága hírt az embereknek:
Bennem van, íme, csengő és harangdal
és bennem van a legnagyobb, a Gyermek –
a fényes jászol s valamennyi angyal.
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1Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, 2zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel, 3és felüdíti

lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. 4Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy.
Botod, pásztorbotod biztonságot ad. 5Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted. 6Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr
házában lakhatom örök időkön át. (23. zsoltár)
Amikor először találkozunk Dávid zsoltárával, a hiányt és a szükséget megszűntető, gondoskodó pásztor metaforáját követően a pásztorbot képe talán a legfeltűnőbb szimbólum, amely a szöveg súlypontjában jelenik meg,
mintegy elválasztva a mű két gondolati egységét. A ma embere számára a bot leginkább a támadás fegyvere, ezért
első olvasásra ellentmondásosnak érzékelhetjük azt a biztonság szimbólumaként, nem a védelem eszközeként
értelmezhetjük. Pedig a pásztorbot a terelés kelléke, irányt mutat, utat jelöl ki,
Hrtyanné Patonai Gabriella:
és a helyes úton való haladás ugyanúgy biztonságot nyújt, mint ahogy a fegyverként használt bot nyújt védelmet a támadások ellen.
RAGYOG A CSILLAG
A pásztorbot később püspöki jelképpé vált, szimbóluma annak a hatalomnak,
amelynek elsődleges célja a közösség irányítása és védelme. A kampósbot eredeti
Ragyog minden csillag,
szerepe szintén jelképes jelentéssel tölthető meg: ahogy az eszköz alkalmas volt
Te figyelsz rám,
arra, hogy a bárányt a horgas résszel visszahúzza, befogja, úgy szimbolikus érteMélyből felemelsz,
lemben szintén alkalmas arra, hogy a híveket visszatartsa, megvédve őket az álHa utam elbuknám.
taluk nem érzékelhető veszélyektől is.
Ha fagyos is a föld,
A bibliai szövegek születésének időFáradt a térdem,
szakában a pásztorok más irodalmi
Szerető lepled
művek alakjai is voltak, és az közös
Lebocsátod értem
bennük, hogy ezek az alkotások is valószerű élethelyzeteket idéztek meg, és
Értünk alászálltál,
a mindennapok gyakorlatából teremEmberré lettél,
tették meg a művek szimbólumrendCsillagként szórtál
szerét. A klasszikus görög irodalom
Ránk fényt és reményt.
pásztorkölteményei, a bukolikus líra
Mindünkben ott élsz,
darabjai azonban gyakran a természetOly mélyen bent,
ben, a természettel együtt élő pásztoTéged láthatlak
rok egyszerű életmódját megéneklő
Minden tekintetben.
idillekben vagy magukat a pásztorokat megszólaltató művekben, eclogákban jelenítették meg az alakjukat, ám ezekben az alkotásokban nem játszik jelentős
Ott vagy minden könnyben,
szerepet a bizalom és felelősség gondolata. A Dávid királynak tulajdonított műMit egy anya sír,
vet a bizalom zsoltáraként tartjuk számon, a benne megjelenő pásztorkép a véDobbansz a rímben,
delmezőé, gondoskodóé, tehát metaforája az Úrnak, aki bőséget biztosít, és aki a
Mit ki dalol, ki ír.
testi-lelki biztonságot megteremti, védelmet nyújtva az ellenséggel szemben is.
Ott vagy a fájdalomban,
Az Evangéliumok tanúsága szerint az Ószövetség irataiban megjövendölt MesS minden örömben,
siás világrajövetele is jelképesen kapcsolódott a pásztorokhoz. A Szent Családot
Mardosó csendet
egy akolba fogadták be, ezzel nyújtva számukra menedéket, biztonságot és véCsak Te töröd meg.
delmet. A Kisdedet születése éjjelén jászolba fektették, a nyájukat őrző pásztorok
pedig elsőként hallhatták az angyal szavát a Megváltó érkezéséről.
Ott vagy a fenyő alatt,
„Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. 11Én vagyok a jó
S a gyermek arcán,
pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. 12A béres azonban, aki nem pásztor,
Szép fehér díszben
akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön
Tiéd a gyertyaláng.
a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. 13A béres azért fut el,
mert béres, és nem törődik a juhokkal. 14Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéBármerre is nézem
imet, és enyéim is ismernek engem, 15mint ahogy az Atya ismer engem és én
A kezed nyomát,
ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. 16De más juhaim is vannak, ameHálás a szívem,
lyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak
Hogy őriz a világ.
szavamra, s egy nyáj lesz és egy pásztor.” (Jn 10, 10-17)
S ha fagyos is a föld,
Tanításaiban Jézus kettős szimbólumot alkalmaz: egyrészt Ő maga a Jó PászAz
nem véletlen,
tor, aki felelős a nyájáért – gondoskodik róluk és élete árán is védelmezi őket, ezt
Okkal utazunk
a felelősségét Péterre és az apostolokra hagyományozza, hogy az Ő mintáját köArra
az életben.
vetve óvják és gyarapítsák közösségét. Másrészt Ő Bárány is, az eredendő bűntől
mentes ártatlanság jelképe, aki önmagát áldozza fel a bűnös emberiség megválMélyben is szeretsz,
tásáért.
De a magasba várszSzentgyörgyi Georgina
Fent ragyog a csillag,
Hisz Te figyelsz rám.
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Ilyen például:
a. mindent megkapunk és nem kell erőt kifejtenünk
b. úgy látjuk, hogy kemény munkával sem lehet elérni
célokat
c. lebeszélték vagy lekicsinyelték gyerekkori céljainkat
d. ránk erőltettek egy más célt
e. nem látunk olyan felnőtteket, akiknek értékes céljaik
lennének
Hogyan szerezzünk motivációt?
Alakítsunk ki rutinokat és szokásokat! Jó szokásokat!!!
Ezek azért fontosak, mert a szokássá vált cselekedetek
nem igényelnek gondolkodást. Például: Nem gondolkodom azon, hogy a fogkefére fogkrémet kell tennem.
A vezetés kezdetben nehéz, aztán rutinná válik.
A szokások kialakításához szükséges, hogy kezdetben
kevés energiát igényeljen egy cselekvés. Azután egyre
növeljük a feladatot, adjon sikert, és ennél a szakasznál
fontos, hogy belevonjuk a fizikai aktivitást is, például
sportoljunk valamit. Nagyon fontos, hogy fixáljuk a
cselekvéssort, fixáljuk a cselekvések idejét, fixáljuk a
sorrendet. Például: Elmegyek futni este hét órakor, 10
percet. Ha fixáljuk a tervet, akkor már nem kell gondolkodni rajta, hanem csak csináljuk. A legutolsó fázis az,
hogy folyamatosan ismételjük az eltervezett cselekvést,
hogy rutinná tudjon válni. Ezzel tudatosabban szervezzük és éljük az életünket.
A hosszútávú motiváció megszerzése érdekében két
fontos teendőnk van: Jó célt kitűzni, és a célt felaprítani.
A jó célkitűzésnél három dolognak kell teljesülnie:
a. képes legyél rá
Olyan célt kell kitűznöd, amihez megvan a megfelelő
képességed, és el is tudod érni. Ha a képeségeiden felül
választasz, elmegy a kedved, nem lesz sikerélményed és
elveszíted a célod.
b. nagyon vágyj a végcélra
Olyan célt tűzz ki, amire vágyakozol. Amit te szeretnél
elérni, és ne azt, amit mások szeretnének, hogy elérj.
c. higgy a célod elérésében
Képes vagy rá! Meg tudod csinálni! Isten megannyi lehetőséget adott, amivel élni tudsz.
A cél felaprítása:
a. a cél ne legyen se túl könnyű, se túl nehéz
Amennyiben a feladat túl könnyű, vond össze más feladatokkal. Ha túl nehéz, bontsd tovább még apróbb,
egyszerűbb feladatokra.
b. jól legyen mérhető
A feladat legyen számosítva: legyen konkrétan érzékelhető, ha elértük a kitűzött mennyiséget, mert ez erőt ad
a továbbiakhoz.
c. legyen folyamatorientált és nem eredményorientált
A feladat arra irányuljon, amit meg kell tenni, nem pedig arra, amit el szeretnék érni. Ezek az apró célok, lépcsőfokok, amik a nagy célhoz vezetnek.
Egy-egy részletében megismertük a motiváció megszerzését, a célok elérésének folyamatát, végezetül rápillantunk arra, hogy a motivációt hogyan tudjuk növelni és erősíteni.

MO TIV Á CIÓ
Kedves Testvérek!
Az adventi időszak, mondhatni egy „mini nagyböjt”. Lemondásokkal, felajánlásokkal készülünk
Karácsony ünnepére, Jézus Krisztus születésére. A
mai kor embere nem szívleli a lemondásokat. Nehezen lépünk ki a komfortzónánkból, nehezen
hajlunk a változásokra, mert az a jól megszokott
életritmus elhagyását jelenti. Éppen ezért, nem is
ebből az irányból közelíteném meg ezt a különleges
kegyelmi időszakot, melyet a több száz év kereszténye átimádkozott. Feladatunk, hogy egy fokozattal
előrébb lépjünk, egy fokkal tudjunk másabbak
lenni, legalább egy fokozattal éljük másképpen az
életünket, de ne csak advent idejére, hanem azt követően is maradandó lehessen a változás életünkben.
Nagyon sokszor túlgondoljuk a különböző feladatokat,
lehetőségeket. Az ideális kép több kereszténynek ilyenkor, a „röpködés”, „szárnyalás”, különleges és óriási
dolgok megtétele. Helytelen. A mai kor emberének, az
alapvető dolgok és normák betartása, az abban való
előrelépés nagyon nagy feladattá vált. Egy olyan gyermeknek, aki hajnalokig nyomkodja a telefonját, nem
mondhatjuk, hogy az adventi jócselekedete legyen egy
tized rózsafüzér minden nap. Nem fogja teljesíteni, de
nem kell pusztán a gyermekekre, ifjoncokra gondolni,
elég ha őszintén megnézzük a saját életünket.
Az adventi időszak elején, két lelkigyakorlatot tartottam és a katolikus tv-ben is lehetőséget kaptam, hogy
beszéljek a motivációról és annak kérdésköréről. Ezt a
témát a fiatalok hozták magukkal, de hiszem, hogy a
Szentlélek sugallatára. Magam is eléggé motiválatlanná
lettem, ezért nagyon jól jött a készület. Az előadásomból szeretnék egy rövid részletet leírni, ami segíthet
gyermekeknek, felnőtteknek és idősebbeknek egyaránt. Az előadásomat a különféle olvasásélményeim
szülték.
Fogalma:
A motiváció, a latin movere, mozogni szóból származik.
Annyit jelent szó szerint, mint mozgásban lenni, mozogni. Leegyszerűsítve, nem más mint üzemanyag, ami
arra késztet, hogy A pontból B pontba jussunk. A motiváció hiánya, az üzemanyagunk hiánya.
Fajtái: külső (pénz, hírnév, osztályzat, büntetés elkerülése) és belső
A motiváció külső fajtája nem más, mint egy kívülről
jövő impulzus, ami miatt megteszek valamit. Például a
pénz. Azért választom az orvosi egyetemet, mert ha orvos leszek, több pénzt keresek. De lehet például a kényszer. Azért megyek zeneiskolába, mert a szüleim kérik
tőlem.
A motiváció belső fajtája ezzel szemben: azért teszem,
mert magam szeretném, mert magam vágyakozom a
cél elérésére. A kettő természetesen nem zárja ki egymást, de ha pusztán csak a külső motiváció miatt teszek
meg valamit, teljesen kiölöm a belsőt.
A motiváció megszerzésének ismertetése előtt, meg kell
állapítani azokat a tényezőket, ami miatt nincs valakinek motivációja.
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Az idei adventban ezeket az apró lépéseket adtam a
rámbízottaknak kapaszkodóként. Ezek azok a bizonyos
alapvető dolgok, melyeket az írásom elején említettem,
és a mai kor embere könnyedén elsétál mellettük. Miért
ne lehetne ezeket imádsággá formálni. Lássuk tehát:
1. A „csinálj valamit” elve
Ha csak várakozunk, nem fog semmi történni. A motiváció nem ihlet, nem a „múzsák” adják. El kell indulnunk. Ha elindulunk, az új tapasztalások, ingerek motivációt fognak szülni. Ha eddig nem imádkoztál, kezdd
el. Ha eddig nem jártál templomba, kezdd el. Ha eddig
nem mozdultál ki otthonról, mozdulj ki. Ha eddig nem
sportoltál, sportolj.
2. Egyél!
Minden élőlénynek szüksége van táplálékra. Miért ne
lehetne a készületünk része az, hogy normálisan táplálkozunk. Rohanó világunkban, a gyorséttermek korszakában a táplálkozás nagyon sok embernek másodlagossá vált. Hamar eszek valamit, és megyek tovább a
dolgomra. Helytelen.
3. Vedd körbe magad motivált emberekkel!
Egy szakember állítása szerint a hozzád legközelebb
álló hat ember átlaga vagy. Megdöbbentő megállapítás.
Magyar mondásunk is ezt fogalmazza meg: Aki korpa
közé keveredik, megeszik a disznók. Nagyon fontos,
hogy kikkel vesszük körbe magunkat. Ha kesergő emberek vannak körülöttünk, előbb utóbb kesergőkké válunk. Az érzelmeink, tetteink ragadósak!
4. Aludj!

Lemerült benzintartályunk másik fontos kútja az alvás.
Mennyit szenvednek azok, akik nem tudnak normálisan aludni. Hányan és hányan az alvásidejüket veszik
el azért, hogy pótolják az elmaradásukat. Fontos a motiváció növeléséhez, hogy pihentek legyünk, legyen
erőnk és energiánk. Miért ne lehetne elhatározás, hogy
rendezem az alvási szokásaimat (megfelelő alvási rutin
és megfelelő körülmények).
5. Kezdd a napot egy apró sikerrel!
Ha rögtön sikert érünk el, és már a nap kezdetén befejezünk egy feladatot, az agyunk dopamint termel és végigkíséri a teljes napot. Újabb és újabb feladatot akarsz
majd teljesíteni. Ilyen például a megágyazás. Nagyon
kevés idő, kevés energia, mégis egy befejezett feladat.
Aki a kis dolgokat nem teszi, a nagyobbat sem fogja,
vagy csak nagyon nehezen és nem éppen sikeresen.
Ez a néhány gondolat volt, amit megosztottam advent
idején a fiatalokkal. A lelkinapok előtt, a készület során,
ezeket igyekeztem megélni. Segített! Fellelkesülve jártam végig advent útját, és bízom benne, ezzel az erővel
állhatok Jézus jászola mellett.
Visszatérve az alapvető dolgokhoz, megtapasztalhatóak a rendkívüliek is. Az apró pontokat észrevéve életünkben, megtapasztalhatjuk az óriási ajándékokat.
Legyen áldott és szent az ünnepünk. A „mosolygó” Isten, szülessen bele mosollyal és motivációval megtelt
szíveinkbe!
Szeretettel: Zsolt atya

Szentek krónikája

Lúcia kincset talált,
amelyet meg akar
szerezni magának. Az ifjúnak azonban csalódottan kellett rájönnie, hogy Lúcia a szegényekkel törődik, és
nem olyan kincsről van szó, amire ő gondolt. A csalódott, házasságtól és hozománytól elesett vőlegény boszszúból feljelentette Lúciát Paschalius bírónál.
A leírás jegyzőkönyvszerűen közli Lúcia kihallgatását,
igen személyes és világos indoklású. A bíró ráparancsolt Lúciára, hogy áldozzon a római isteneknek, a bátor leány azonban megtagadta ezt. Ekkor a bíró parancsot adott arra, hogy a házasságot is megtagadó Lúciát
nyilvánosházban gyalázzák meg. A Szentlélek azonban
Lúcia segítségére sietett, és olyan nehézzé tette a leány
testét, hogy semmi módon nem tudták elmozdítani a
helyéről. Ezután, mint sok más vértanú esetében, válogatott kínzások következtek. Végezetül a bíró parancsára karddal döfték át a torkát, de nem halt meg azonnal, csak akkor, amikor egy odasiető pap kezéből felvette az utolsó kenetet.
A források nem szólnak Lúcia vértanúságának időpontjáról, a hagyomány a Diocletianus-féle keresztényüldözés áldozatai között tartja számon. A nép és hivatalosan
az egyház is már az 5-6. században tisztelte, erről tanúskodnak a korabeli misekönyvek. Zsolozsmája valamivel későbbi keletkezésű.
Ünnepének dátuma, az 1582 évi, Gergely-féle naptárreformig, az év legrövidebb napja volt, és a tél közepének számított, továbbá, mivel munkaszünetes nap is
volt, a nép gazdag szokáskoszorúval övezte.

Szent Lúcia
Emléknapja december 13-án
Az 5. századi szenvedéstörténet szerint Lúcia 304 körül
született Siracusában, és a város egyik legelőkelőbb
családjából származott. A város az ókori Szicília legjelentősebb központja volt akkor.
Lúciát a mártírok pálmáján kívül a nyakából kiálló tőrrel, a lábánál ökörrel ábrázolják. Különleges attribútuma az égő olajmécs és egy szempár: egy tál, benne két
szem vagy két szemet virágzó leveles ágacska. Ennek
magyarázata az, hogy a Lúcia név a latin lux – fény,
szem, szeme világa, szeme fénye szóból ered.
A legenda szerint egyszer Lúcia elkísérte beteg édesanyját a mintegy 40 kilométerre lévő Cataniába, Szent
Ágota sírjához, hogy az édesanya gyógyulását kérjék.
Az édesanya meggyógyult, s Lúciának álmában megjelent Ágota, aki megkérdezte, miért idegenben keresték
a gyógyulást, amikor az anyát Lúcia a saját hitével is
meggyógyíthatta volna. Ágota megígérte Lúciának,
hogy szüzessége és szeretete jutalmául az Úr éppen oly
nagy dicsőséget szerez Siracusának általa, mint amilyet
Cataniának adott Ágota vértanúsága. Útjukon hazafelé
Lúcia megkapta édesanyja engedélyét, hogy ne kelljen
férjhez mennie, s amit hozományként birtokol, azzal
tetszése szerint bánhasson.
Mikor Lúcia édesanyjával hazatért Ágota sírjától, a leány elkezdte vagyonát szétosztani a szegények között.
A vőlegény bizalmasan kikérdezte erről Lúcia dajkáját,
aki – az igazságnak megfelelően – azt válaszolta, hogy
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védelme folytán, az emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei erejében, sértetlenül megóvta az
eredeti bűn szennyétől.”3 Folyamatosan a megszentelő kegyelem állapotában lévén, teljesen mentesen a bűnre
való hajlamtól, „kegyelemmel teljes”
módon az ember bűnbeesés előtti állapotában élhetted életed. Testi és lelki
tisztaságod által Isten Benned méltó
hajlékot készített Fia számára.

Az Advent az év legszebb időszaka a
hajnali misék félhomályos, gyertyafényes és kissé álmos romantikájával, az
adventi énekek csodálatos dallamaival.
Ahogy hétről hétre közeledünk a fény
felé, egyre több gyertyát gyújtunk meg
az adventi koszorún, mígnem megérkezünk Karácsony szent ünnepéhez, a teljes fényességbe.
Idézzük fel mindjárt az elején, hogy
mit is jelent az adventi a várakozás?
Mire, kire is várunk Adventben?
Pilinszky János kissé filozófikus, mégis
rendkívül mély értelmű szavaival válaszolnék erre a
kérdésre. „Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy a szeretet misztériuma
sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a
miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább,
mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva
a lét minden súlyát és megosztottságát. És mégis, túl
idő és tér vastörvényén, melynek – megszületvén Betlehemben – maga a teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején
mi arra várakozunk és az után vágyódhatunk: ami
megtörtént és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk
rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből. Az ádventi várakozás
hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél
távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy,
ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként
a karjai között tart.”1

Az első gyermek érkezésére való ráeszmélés minden
földi édesanya életében maradandó pillanat. Az öröm
mellett azonban azonnal megjelenik a félelem és a bizonytalanság az ismeretlentől, hogy valami végleg megváltozik az addig megszokott életben. Van egyfajta „el
sem hiszem” érzése az ember lányának, mint ahogy az
élet elmúlása, úgy egy élet kezdete is felfoghatatlan a
véges emberi elme számára. Nekünk, földi édesanyáknak általában két csík jelzi a gyermekáldást, Neked,
Szűzanyám, Gábriel angyal adta hírül isteni gyermeked
fogantatását, miszerint a „Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni.” (Lk 1,35)

Elmélkedjük hát végig az Advent várakozással teli heteit a katolikus hagyományban az egyes vasárnapokhoz
rendelt fogalmak, és Jézus eljöveteléhez kötődő evangéliumi történetek tükrében.
„Abban az időben…” így kezdődik számtalan szentírási történet. Abban az időben, amikor elérkezett az
ideje annak, hogy Isten beteljesítse ígéretét, „elküldte
Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy
szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták.” (Lk 1,26-27).
Időzzünk el egy kicsit ennél a megállapításnál, és kérdezzük meg, hogy ki vagy, Te leány, ki méltónak találtattál Istennél, hogy Fiának első temploma légy? Ki szíved alatt hordozhattad Megváltódat? Az Úr kiválasztott
Téged erre a csodálatos, ugyanakkor kétségtelenül nehéz feladatra. Különös kegyelmet kaptál Tőle, a „Szeplőtelen Fogantatás”2 kegyelmét, miszerint „a Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától
kezdve a mindenható Isten sajátos kegyelme és

Az evangélium szerint az angyal köszöntésére „Mária
zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez.” (Lk 1,29) Ki ne jönne zavarba ilyen helyzetben? Emberi módon reagált az angyal szavaira. Képzeljük csak el, mi vajon hogyan reagálnánk egy hasonló
szituációban? Azt hiszem, a zavar a legenyhébb kifejezés. Mit tenne, mit tesz ma egy Krisztus-követő, amikor
az Úr valaminek a megtételére indítja? Az én válaszom
erre az imádság. Megkérdezni Tőle, hogy merre vezet
az Út? Mit tegyek? Mi a helyes döntés? Bizton állítom,
hogy előbb-utóbb megérkezik a válasz egy megnyugtató bizonyosság formájában. Azt nem tudhatjuk, hogy
Mária pontosan milyen úton jutott el a bizonyosságig,
de a válaszát ismerjük. Egy nagy IGEN az Élet urának.
„Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd
szerint.” (Lk 1,38) Mekkora bátorság, mekkora bizalom, és milyen hit kellett ahhoz, hogy az Úr akaratának
így engedelmeskedj, Szűzanyám! Mária IGEN-jének kimondásával, ezen szent asszony engedelmességével

Advent első vasárnapján, melyet a hit
vasárnapjának nevezünk, az első gyertya a katolikus szimbolika szerint Ádámot és Évát jelképezi, akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást.
Innen a hit fogalomköre Advent első vasárnapjához kötődően. Milyen érdekes párhuzam, hogy az isteni kegyelem állapotából egy asszony bűne miatt űzetett ki az
ember, és amikor eljött az idő, egy asszony tisztasága
által veszi kezdetét a Megváltás műve.

1

3

Pilinszky János: A várakozás szentsége (Új Ember, 1975. december 14.)
A Szűzanya 1858. március 25-én így mutatkozott be Bernadette Soubirousnak
a Lourdes melletti Massabielle-barlangban: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

IX. Piusz pápa Ineffabilis Deus kezdetű bullájában e szavakkal hirdette ki ünnepélyesen a hitigazságot 1854. december 8-án
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Jézusnak kihajtania Nátán próféta Dávidnak
tett ígérete szerint (vö. 2Sám 7), és mint a
Názáreti Mária férje, Szent József a pánt,
amely összekapcsolja az Ó- és az Újszövetséget.”5

megkezdődött az Új Szövetség időszaka, magzat formájában emberi alakot öltött az Isten.
Számtalanszor imádkozzuk a Miatyánkban, hogy
„Legyen meg a Te akaratod”. Ennek lényegébe belegondolva, és a saját életünk helyzeteire vetítve már
nem is olyan könnyű bizalomteljesen kimondani.
Tényleg Rá hagyatkozni, átadni a szívünket, a gondolatainkat, az irányítást az életünk felett. Hányszor engedelmeskedünk Neki? Egyáltalán keressük-e az Ő akaratát? Kérjük-e, hogy Uram, mutasd az utat. Ha kérjük,
és nyitott szívvel várakozunk, a helyes útra vonatkozó
bizonyosság eljön. Az egyetlen helyes megoldás az élet
minden területén, ha az Ő akarata szerint cselekszünk.
Álljon előttünk példaként a Szűzanya hite, bizalma és
engedelmessége, az Úr akaratára való tökéletes ráhagyatkozása. Hiszen a tökéletes Szeretetre való ráhagyatkozásban nincs kockázat, viszont kétségtelenül
nagy bátorság, hit és bizalom kell hozzá.

József Mária jegyese volt, amikor Mária
gyermeket fogant a Szentlélektől. József
emberi módon reagált a hírre, mikor megtudta jegyese várandósságát. „Józsefet erősen felzaklatja Mária érthetetlen terhessége: nem akarja „nyilvánosan bevádolni”, hanem úgy dönt, hogy „titokban
küldi el” (Mt 1,19).”6 A zsidó törvények szerint, ha a fiatalasszony nem érintetlen, a megkövezés volt előírva
büntetésként.7 Mária tehát valós életveszélyben volt
ebben a helyzetben. Azonban Józsefnek is megjelent az
Úr angyala, és feltárta számára az Úr terveit. József feltehetően szintén megvívta a maga csatáját azért, hogy
teljesíteni tudja az Úr akaratát. „Bizonytalanságában,
hogy mit lenne legjobb tennie, Isten megsegítette,
megvilágosította helyzetértékelését.”8 Végül ő is kimondta a maga IGEN-jét, engedelmeskedett az Úr akaratának, akárcsak Mária az angyali üdvözletkor. József
ezzel elvállalta Jézusunk törvényes apaságát. Nem volt
a vér szerinti apja, viszont – ahogy a gyermeket örökbefogadó szülők szokták mondani, hogy az ő gyermekük a szívükben született – „apai szívvel” szerette őt,
ahogy Ferenc pápa a fentebb már idézett Patris corde
kezdetű apostoli levelének kezdetén megállapítja.
Szent József lelkiségének középpontjában az elfogadás
áll. Elfogadja Máriát, elfogadja a Gyermeket. „Az elfogadás az az út, amelyen keresztül a Szentlélektől kapott erő ajándéka megnyilvánul életünkben. Csak az
Úr adhat erőt ahhoz, hogy elfogadjuk az életet úgy,
ahogy van, hogy teret adjunk a lét ellentmondásos,
váratlan, kiábrándító oldalának is.”9 Váratlan helyzet
Jézus gyermeksége idején többször is előfordult a Szent
Család életében, gondoljunk csak a Heródes előli menekülésre, aki meg akarta ölni a Gyermeket, vagy éppen az Egyiptomból való visszatérésre. Ezeket is angyal
adta hírül, és József nem habozott megtenni, amit az
angyal kért.

Az adventi koszorú második gyertyája a reményt, és a
zsidó népet szimbolizálja, akiknek az Úr megígérte,
hogy közülük származik a Messiás. Szent Lukács evangéliumában felsorolja Jézus Krisztus nemzetségtábláját, mely – amikor a templomban állva kell végighallgatni – meglehetősen hosszúnak tűnik. Azonban nagy
jelentősége van, mivel Isten ígéretének beteljesítésére
utal. A prófétai jövendölések szerint a Messiás Ábrahám ivadéka, és Dávid házából való. A nemzetségtábla
ennek a „bizonyítéka” Jézus vonatkozásában. A zsidó
nép kitartóan várta a Messiást, töretlenül bízva abban,
hogy eljön, mert az Úr megígérte nekik, azt viszont nem
tudták, hogy mikor és hogyan kerül erre sor. Mária már
tudta, hogy születendő gyermeke a Messiás, hisz az angyal megmondta neki. Ez a szent asszony volt az első,
aki megtudta, hogy az Írás beteljesedett. „S az Ige testté
lett, és közöttünk élt.” (Jn 1,14) Micsoda kegyelem, milyen „könnyű és édes iga”. Ahogy a Szíved alatt hordozott magzat növekedett, úgy növekedett a világ reménysége, nem is tudván arról, hogy közel már a várva
várt Megváltás.
Ismét Pilinszky János gondolatát idézem a várakozásról: „Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona
annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. … Minden
egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden
egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt,
hogy a karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás
megszentelése. … Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és
jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.”4
Jézusunk származását tekintve ne feledkezzünk meg
Szent Hitvesedről sem, arról a férfiról, Józsefről, akit az
Úr Hozzád rendelt, Szűzanyám, hogy gyermeked földi
apja legyen. Ki volt ez a férfi, akiről azt írja az evangélium, hogy „igaz ember volt” (Mt 1,19)? „Dávid leszármazottjaként (vö. Mt 1,16.20), kinek gyökeréből kellett

Ahogy Szent József is megtette, amit az Úr kért tőle,
úgy az adventi időszakban, illetve az élet más területein
is, a várakozás nem passzív semmittevést jelent. Adventben készülünk az eljövetelre, a Gyermek Jézus születésnapjának ünneplésére. Készülünk a hajnali miséken, imádságban, bűnbánattal. (És bár nagyon szeretnénk lelkiekben megélni az ünnepet, nekünk, földi
édesanyáknak a készülődés bevásárlással, dekorálással, sütés-főzéssel stb. is jár, hogy karácsonyi angyalokként biztosítani tudjuk gyermekeink számára a varázslatot). Az Adventtől eltávolodva, a mindennapi életben
ahhoz, hogy be tudjuk tölteni a hivatásunkat, amire Isten rendelt minket, szintén aktivitásra van szükség.
Felismerni, majd megtenni mindazt, amire hív minket.
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Pilinszky János: Hitünk titkairól (Új Ember, 1974. december 15.)
Lásd Ferenc pápa: Patris corde kezdetű apostoli levelének (Róma, 2020.
december 8.) 1. pontját.
6
Lásd Ferenc pápa: Patris corde kezdetű apostoli levelének (Róma, 2020.
december 8.) 3. pontját.

Lásd MTörv 22,20-21
Lásd Ferenc pápa: Patris corde kezdetű apostoli levelének (Róma, 2020.
december 8.) 4. pontját.
9
U.o.

5

8

7

Kri s ztus fény e
Lehet, hogy az adott helyzetben nem tudjuk, mi a szándéka a feladattal, vagy mi a célja az életünkben történő
fájdalmas eseményekkel. Ekkor kérdezzünk, és nyitott
szívvel várjunk a válaszra. Addig pedig, ahogy Szent József példája is mutatja, fogadjuk el a helyzetet abban a
biztos tudatban, hogy az adott állapot Isten tervének a
része az életünkben. Egy számomra nagyon kedves,
érett hittel rendelkező úr mondogatta nekem régebben,
hogy „a történelemkönyveket is utólag írják”. Később visszatekintve egy
nehéz időszakra, netán drámai vagy
tragikus élethelyzetre, legtöbb esetben felismerhető, hogy mi volt a
célja. Nem hívőktől is gyakran hallani, hogy „ha ez vagy az akkor nem
történik velem, most egészen máshol
lennék, mást csinálnék”. A Lélek erejével, az Istenbe vetett bizalommal
(hogy mindennek célja van, és ez a
cél az ember üdvösség felé terelése),
és rengeteg imádsággal lehet elfogadni a számunkra nem kedves élethelyzeteket.

együtt felismerte Máriában a Megváltó anyját, aki ekkor már szíve alatt hordozta Jézust. Erzsébet Szentlélektől eltelve köszönti Máriát. Nem kellett elmesélnie
Máriának, mi történt vele, Erzsébet már tudta. A Lélek
„súgott” neki. Ezt követi Mária csodálatos dicsőítése, a
„Magnificat”. Ebben megfogalmazza Mária, hogy mit is
gondolt, mit érzett a vele történtek kapcsán: „Lelkem
magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben” (Lk 1,46-47). Kinyilvánítja a
kegyelmi és áldott állapota felett érzett
örömét.
Később, Krisztus születése után is
„nagy örömről” adott hírt az angyal a
pásztoroknak, akik az angyal megjelenésére nagyon megijedtek: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul
nektek és az lesz majd az egész népnek.
Ma megszületett a Megváltó nektek,
Krisztus, az Úr, Dávid városában.”
(Lk 2,10-11) Az angyal Máriának is ezt
mondja az angyali üdvözletkor: Ne félj!
Szent II. János Pál pápának is „szavajárása” volt ez. A félelem egy normális
emberi reakció az ismeretlenre, a bizonytalanra. Azt azonban tudnunk
kell, hogy a félelem kísértés, mely
szemben áll az Istenbe vetett hittel és a
bizalommal. Természetes, ha kezdetben bizonyos dolgokra félelemmel reagálunk, nem tudunk ugyanis mentesek lenni a kísértés elszenvedésétől. Igyekezzünk
azonban Krisztus győzelmébe kapaszkodva, Vele
együttműködve mielőbb megküzdeni ezzel az emberi
lelket megbénító kísértéssel.

Szent József a gyermek Jézus és
Anyja oltalmazója, és mint ilyen, az
Egyház oltalmazója a mai napig. „A
Mindenható Fia nagy kiszolgáltatottságot vállalva jön a világra. Rászorul József védelmére, oltalmára, gondozására, nevelésére. Isten bízik
ebben a férfiban, csakúgy, mint Mária, aki Józsefben
azt a férfit találja meg, aki nemcsak meg akarja menteni életét, hanem aki mindig gondoskodni fog róla és
a gyermekről. Ebben az értelemben nem lehetséges,
hogy Szent József ne legyen az Egyház őrzője, mert az
Egyház Krisztus testének meghosszabbítása a történelemben, ugyanakkor az Egyház anyaságában Mária
anyasága rejtőzik. József, folytatva az Egyház védelmezését, továbbra is védi a gyermeket és anyját, és mi
is az Egyház iránti szeretettel továbbra is szeretjük a
gyermeket és anyját.”10
Az adventi időben tovább haladva elérkezünk az
öröm vasárnapjához. Ennek a vasárnapnak a színe a
rózsaszín, az öröm színe, azé az örömé, hogy a Fiú a
földre jött, és amely előrevetíti a Messiás közeli érkezését. Mekkora lehetett az öröme Máriának, és mennyire
örülhetett a gyermekének Erzsébet. Erzsébetet meddőnek tartották, és az evangélium szerint előrehaladott
volt a korban, és most gyermeket vár, míg Mária a
Szentlélektől fogant gyermeket hordta a szíve alatt.
Mária az angyali üdvözletet követően útnak indult
meglátogatni rokonát, mivel az angyal hírül adta neki
Erzsébet várandósságát. Amikor Erzsébet meghallotta
Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a
gyermek. Milyen földöntúli találkozás. Két várandós
asszony találkozása, mindkettejükkel csodát tett az Úr.
A magzat is ujjongott Erzsébet méhében. Miért is ujjongott fel magzatként János? Mert édesanyjával

De fordítsuk tekintetünket inkább az örömre. Mit is
jelent nekünk, Krisztus-követőknek az öröm? Az öröm
szóról mindenekelőtt az evangélium, azaz az örömhír
juthat eszünkbe. Régebben mondogatta egy kedves ismerősöm, hogy a Szentírás Isten szerelmes levele az
emberhez. Irántunk érzett szeretetében tudtunkra
adott benne MINDENT, amit tudnunk és tennünk kell
ahhoz, hogy eljuthassunk életünk végső céljához: az
üdvösségre. Addig is, míg földi zarándokutunkat járjuk, mindannyian az örömre vagyunk meghívva. „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom,
örüljetek.” (Fil 4,4) Arra az örömre, ami abból a biztos
tudatból fakad, hogy velünk az Isten. Hogy szeretve vagyunk. Mindenkinél jobban ismer minket, és ennek ellenére feltétel nélkül szeret. Ez az öröm nem függ a körülményektől. Gondoljunk csak az Apostolok cselekedeteiből arra a történetre, amikor Pál apostolt társával
együtt börtönbe vetették, és ők ott imádkoztak és zsoltárt énekelve dicsőítették Istent (lásd ApCsel 16,25).
Kiszolgáltatott és bizonytalan helyzetük ellenére örültek és ujjongtak. „Hát maga megbolondult?” – kérdezhetnénk Karinthy után szabadon. De nem erről van szó.
Ami a világ számára teljesen ellentmondásos, az Isten
szeretete és a keresztény öröm szemüvegén keresztül
Kép: Artemisia Gentileschi
Madonna a gyermekével című festménye

Lásd Ferenc pápa: Patris corde kezdetű apostoli levelének (Róma, 2020.
december 8.) 5. pontját.
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szemlélve egészen más kontextusba kerül:
„Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok,
megmaradtok szeretetemben, mint ahogy
én is megtartottam Atyám parancsait, és
megmaradok az ő szeretetében. Azért
mondtam nektek ezeket, hogy az én örömöm bennetek
legyen, és örömötök teljes legyen.” (Jn 15,9-11)

juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,6). A karácsony, Krisztus születése, a szeretet ünnepe lenne? Ebben az értelemben mindenképpen. Tekintsünk hálával
erre a végtelen szeretetre, melyet nem érdemeinkért,
hanem puszta létezésünk okán kapunk. Csak két dolgunk van vele: elfogadni, és megköszönni. Gondoltunk
már úgy a jászolban fekvő Kisdedre, köszönöm, Uram,
hogy eljöttél hozzánk, hogy itt vagy velünk!? Az első karácsonyon eljött közénk, és velünk is maradt.
Pilinszky János egy látomás-szerű képpel így ír a szeretet uralmáról: „Istenben, az egyetemes békében
nincs többé mit kérnünk, az egyetemes szeretetben
nincs többé kire vagy mire féltékenykednünk, az egyetemes igazságba érkezve elképzelhetetlen bármiféle
ítélkezés bárkivel vagy bármivel szemben. … Ennél az
asztalnál – Jézus isteni ígérete szerint – nem lesz
többé se ellenség, se barát, se vér szerinti rokonság, se
szülő, se feleség. Mindenki mindenkije lesz mindenkinek, áthatva az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetemesen beteljesült ígéretétől. Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt,
ezerszer áldott helyére kerül – annyi vita, helycsere és
zűrzavar után.”11 Ki ne vágyna egy ilyen tökéletes szeretetteljes állapotra? Szeretetet adni és kapni az ember
legalapvetőbb és legtermészetesebb vágya. Miért? Mert
Isten ilyennek teremtette. Ő ültette el szívünkben ezt a
vágyat, és Ő az, aki maradéktalanul be is tudja tölteni.

Advent negyedik vasárnapja a szeretet vasárnapja.
Már nagyon közel van a Megváltó érkezése, az adventi
koszorún a negyedik gyertya meggyújtása már készíti a
szívünket Jézus születésének ünnepére, ahogy Keresztelő Szent János hirdette a Messiás közeli fellépését, és
készítette az utat az emberek szívéhez. „A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Lk 3,4) Gondoljunk csak bele, mi
lenne, ha ez most történne? Ha fellépne egy próféta, és
hirdetné, hogy közel van Jézus második eljövetele?
Hinnénk neki? Nem lehetett könnyű dolga Jánosnak,
és nem lehetett könnyű eldönteni az embereknek sem,
hogy higgyenek-e neki. És később ugyanez igaz Jézus
tevékenységére is. Akik hittek neki, honnan tudták,
hogy Ő a Megváltó, akire vártak? Hiszen az akkori elképzelés szerint az emberek azt a „szerepet” szánták a
Messiásnak, hogy ő majd felszabadítja a népet az elnyomás alól. Honnan hát a hit és a bizonyosság? Természetesen Istentől származik. A hit ajándék. Az volt
Krisztus idejében, és az ma is.

A várakozás véget ér, amikor elérkezünk szent Karácsony ünnepéhez, megszületik a Megváltó, az angyalok
glóriát énekelnek. Az első karácsony csak a Tietek volt.
A Tied, Szűzanyám, ki karodban tartod Uradat, az Isteni Gyermeket, akit eddig a szíved alatt hordtál, és magad mellett tudhatod Szent Hitvesed oltalmazó karját.
Ez a szent Gyermek évekig még rejtve marad az emberek előtt, de Te már tudod, hogy a megváltásunk elkezdődött. Egy újszülött fiúgyermek alakjában ezen az éjszakán leszállt a földre az Ég, megtestesült a Megváltó,
emberi alakot öltött az Isten. Az Anya és a Gyermek
szeretetteljes kapcsolatát gyönyörűen jeleníti meg a ligeti kistemplomban lévő Szűzanya szobor, amit sokan
nagyon szeretünk és csodálunk. Egy igazán különleges
ábrázolás, mivel ezen a szobron a gyermek Jézus Máriára tekint. A ligeti kistemplom harangszentelési miséjén Dr. Beer Miklós atya rátekintvén erre a szoborra,
megosztotta velünk azon egyértelműségében és egyszerűségében csodálatos gondolatát, miszerint „Jézus arcán az Isten tekint ránk.” Beer Miklós atya így fűzte tovább ezt a gondolatot: Jézus ugyanis az Isten képmása,
és önmagát adja nekünk, hogy magunkhoz vegyük az
Eucharisztiában, és mi is hasonlóvá váljunk Hozzá, mi
is az Ő képmására formálódjunk, azt öltsük magunkra.
Sokunk számára az év legszebb ünnepe a karácsony.
Mindegy, hogy gyermeki lélekkel a meglepetés varázsát
szeretjük benne, vagy a békés, szeretetteljes családi
együttlétet, esetleg az éjféli mise meghitt ünnepélyességét, vagy a töltött káposztát. Egy valamire azonban
mi, keresztények jól figyeljünk oda a karácsonyi ünneplés közben: ne felejtsük el meghívni és a főhelyre ültetni
a születésnapost!

Jézus születéséhez közeledve mi is lehetne a negyedik
vasárnap fogalmi tematikája, mint a Szeretet. Hisz Isten maga a szeretet. Szeretetből teremtette az embert,
és a bűnbeesést követően nem nézhette, ahogy az ember Tőle, az Ő kegyelmétől elszakítottan él. Az ember
iránti végtelen szerelmében küldte el Fiát, hogy megváltson minket bűneinktől, és újra az Ő gyermekei lehessünk. Ez a szeretet majd a keresztfán teljesedik ki,
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) Ennek a szeretet-történetnek a kezdete Jézus születése, amikor leszáll közénk
az Isten. A Hiszekegy imádság néhány szóban képes
megragadni a megtestesülés célját és lényegét: „Értünk
emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a Mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától
és emberré lett.”
Gyakran emlegetik a karácsonyt úgy, mint a szeretet
ünnepét. Sokaknak erről az emberek egymás iránt érzett szeretete jut eszébe, a meghitt családi együttlét. A
karácsonyban természetesen ez is benne van, és benne
kell, hogy legyen. Ilyenkor sokan igyekeznek adományozni, kicsit gondoskodni kevésbé szerencsés helyzetben lévő embertársainkról. Ez is fontos dolog, és mindezt tettünk is kell, de ne merüljön ki ebben a karácsony.
Nekünk, keresztényeknek, jusson eszünkbe Isten irántunk érzett túláradó szeretete, amivel Fiát küldte nekünk, hogy általa eljuthassunk Hozzá. „Én vagyok az
út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem
11

Kissné Berta Rita

Pilinszky János: Imádságért (Új Ember, 1979. október 7.)
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
„A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza
létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére
és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára
emelte.” (Codex Iuris Catholici 1055)
I. A házasság Isten tervében
A Szentírás a férfi és a nő Isten képére történt teremtésével kezdődik (vö. Ter 1,26-27) és a „Bárány menyegzőjének” látomásával (vö. Jel 19,7) fejeződik be. A
Szentírás az elsőtől az utolsó lapjáig beszél a házasságról és annak misztériumáról, alapításáról és értelméről,
melyet Isten adott neki, eredetéről és céljáról, különA HÁ ZASSÁG A TEREMTÉS RENDJÉBEN
„A házastársi szeretet és élet bensőséges közösségét a
Teremtő alapította és vette körül törvényeivel (...).
Maga (...) Isten a házasság szerzője.” (II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes, 48) A házasságra szóló meghívás
már adva van a férfi és a nő természetében, ahogyan
ezek a Teremtő kezéből kikerültek. A házasság nem
pusztán emberi intézmény, jóllehet a századok folyamán a különböző kultúrák, társadalmi struktúrák és
szellemiségek szerint számtalan változáson ment keresztül, ugyanakkor e változások nem tudták feledtetni
a maradandó és általános vonásokat. Ennek az intézménynek a méltósága nem ragyog azonos fényességgel
mindenütt (II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes, 47), de
a házastársi egység értéke iránti érzéket minden kultúra ismeri. „A személy, valamint az emberi és a keresztény közösség üdvössége szorosan összefügg a házastársi és családi közösség jó állapotával.” (II. Vatikáni
Zsinat Gaudium et spes, 47)
Isten, aki az embert szeretetből teremtette, teremtményét meg is hívta a szeretetre, ami minden egyes ember
veleszületett, alapvető hivatása. Az embert Isten a
maga képmására teremtette (vö. Ter 1,27), aki maga a
A HÁ ZASSÁG A B ŰN URA LMA ALATT
A rosszat minden ember megtapasztalja környezetében
és önmagában, így fellelhető a férfi és a nő kapcsolatában is. Egységüket mindig fenyegette a másik iránt tanúsított értetlenség, az uralomvágy, a hűtlenség, a féltékenység és az összetűzések, melyek gyűlöletig és szakításig vezethetnek. Ez a rendetlenség kisebb-nagyobb
fokú lehet, és kultúrák, korok, egyének szerint többé
kevésbé legyőzhető, mégis úgy tűnik, hogy egyetemes
jellege vitathatatlan.
Miként hitünk mondja, e fájdalommal tapasztalt rendetlenség nem a férfi és a nő természetéből, nem is kapcsolatuk természetéből, hanem a bűnből származik. Az
Istennel való szakítás, az ősbűn első következményeként a férfi és a nő eredeti közösségének megtörését
vonta maga után. Kapcsolatukat a kölcsönös vádas-

böző megvalósulási formáiról az üdvösség történetében, a bűnből származó nehézségeiről és megújításáról
„az Úrban” (1Kor 7,39), Krisztus és az Egyház új szövetségében (vö. E 5,31-32).

szeretet (vö. 1Jn 4,8.16). Mivel Isten férfinak és nőnek
teremtette az embert, egymás iránti szeretetük annak
az abszolút és fogyatkozhatatlan szeretetnek a képe,
mellyel Isten az embert szereti. Ez a szeretet a Teremtő
szemében jó, sőt nagyon jó (vö. Ter 1,31). Ez a szeretet,
melyet Isten megáldott, arra van rendelve, hogy termékeny legyen, s hogy a teremtés őrzésének közös művében valósuljon meg: „Isten megáldotta őket, és mondta
nekik: »Legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek
be a földet, és vessétek uralmatok alá«”. (Ter 1,28)
A Szentírás elmondja, hogy a férfi és a nő egymásnak
van teremtve: „Nem jó az embernek egyedül lennie”.
(Ter 2,18) A nő „hús az ő húsából” (vö. Ter 2,23), azaz
a férfival egyenrangú, egészen közel áll hozzá, Isten társul adta neki, így képviseli Istent, aki a mi segítségünk
(vö. Zsolt 121,2) „Ezért a férfi elhagyja atyját és anyját,
feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz”. (Ter
2,24) Maga az Úr mutatta meg, hogy ez kettőjük életének fogyatkozhatatlan egységét jelenti, amikor arra
emlékeztetett, mi volt a Teremtő terve „kezdettől”: „Így
tehát már nem ketten vannak, hanem egy test” (vö. Mt
19,4-6).
kodás megzavarta (vö. Ter 3,12); a Teremtőtől ajándékba kapott, kölcsönös vonzalmuk (vö. Ter 2,22) uralkodássá és ösztönös vágyakozássá silányult (vö. Ter
3,16); a férfi és a nő szépséges, a termékenységre, a sokasodásra és a föld fölötti uralomra szóló hivatását (vö.
Ter 1,28) a szülés fájdalmai és a kenyérkeresés fáradalma terheli (vö. Ter 3,16-19).
A teremtés rendje a súlyos zavar ellenére mégis fönnmarad. A bűn által ütött sebek gyógyulásához a férfinak
és a nőnek a kegyelem segítségére van szüksége, melyet
Isten a maga végtelen irgalmában soha nem tagadott
meg tőlük (vö. Ter 3,21). E segítség nélkül a férfinak és
a nőnek sohasem sikerülhet az életnek azt az egységét
megvalósítani, amire Isten őket „kezdettől” teremtette.

A HÁ ZASSÁG A TÖRVÉNY PEDAGÓGIÁJA A LATT
Isten a maga irgalmasságában nem hagyta magára a hajtásait korlátok között tartják. A bűnbeesés után a
bűnös embert. A bűn következményei – a szülés kínjai házasság segít legyőzni az ember önmagába zárkózását,
(vö. Ter 3,16), az „arcod verejtékével” (Ter 3,19) vég- az önzést, a gyönyör hajszolását, és segít megnyílni a
zett munka –, segédeszközök is, melyek a bűn rossz
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másik felé a kölcsönös segítségre, önmaga odaajándékozására.
A lelkiismeret a házasság egysége és fölbonthatatlansága tekintetében a régi törvény pedagógiája alatt nőtt
fel. A pátriárkák és a királyok többnejűségét még nem
kifejezetten utasították el, ugyanakkor a Mózesnek
adott törvény már arra felé irányult, hogy a nőt megvédje a férfi önkényuralmától, bár az Úr szava szerint a
törvény még nyomokban hordozza a férfi „szívének keménységét”, ami miatt Mózes bizonyos körülmények
közt megengedte az asszony elbocsátását (vö. Mt 19,8;
MTörv 24,1).

A próféták, akik Istennek Izraellel kötött szövetségét a
kizárólagos és hűséges házastársi szeretet képében
szemlélték (vö. Oz 1-3; Iz 54; 62; Jer 2-3; 31; Ez 16;
23), előkészítették a választott nép lelkiismeretét a házasság egységének és fölbonthatatlanságának mélyebb
megértésére (vö. Mal 2,13-17). Ruth és Tóbiás könyve
megindító tanúság a házasság nagyraértékelése és a házastársak hűsége és gyöngédsége mellett. A hagyomány
az Énekek énekében mindig az emberi szerelem nagyszerű kifejezését látta, amennyiben ez tükröződése Isten szeretetének; annak a szeretetnek, ami „erős, mint
a halál” és „vizek árja nem oltja ki” (8,6–7).

HÁZ ASSÁG AZ ÚRBAN
Az Isten és az Ő népe, Izrael közötti házassági szövetség
előkészítette azt az új és örök szövetséget, melyben Isten Fia – megtestesülésében és életének föláldozásában – valamiképpen az egész általa üdvözített emberi
nemet magához kötötte (vö. II. Vatikáni Zsinat Gaudioum et spes, 22), így készítve elő „a Bárány menyegzőjét” (vö. Jel 19,7.9).
Nyilvános élete kezdetén Jézus – Anyja kérésére – első
csodáját egy menyegzős ünnepen cselekedte (vö. Jn
2,1-11). Az Egyház nagy jelentőséget tulajdonít Jézus
részvételének a kánai menyegzőn, mert bizonyítékot lát
benne arra, hogy a házasság jó, és annak meghirdetését, hogy a házasság ezentúl Krisztus jelenlétének hatékony jele lesz.
Jézus igehirdetésében félreérthetetlenül tanította a
férfi és a nő egyesülésének eredeti értelmét, úgy, amint
azt a Teremtő kezdettől akarta: a Mózes által adott engedmény az asszony elbocsátására a szív keménységének tett engedmény volt; a férfi és a nő házassági egysége fölbonthatatlan – maga Isten kötötte össze: „Amit
Isten egybekötött, ember szét ne válassza”. (Mt 19,6)
A házassági kötelék fölbonthatatlanságának egyértelmű hangsúlyozása zavart kelthetett és teljesíthetetlen követelménynek tűnhetett (vö. Mt 19,10). Jézus
azonban nem elviselhetetlen, Mózes törvényénél is

nehezebb terhet rakott a házastársak vállára. Ő azért
jött, hogy a teremtés bűn által megzavart eredeti rendjét helyreállítsa, és kegyelmet is ad ahhoz, hogy a házasságot Isten országának új módján lehessen megélni.
A keresztény házasság e kegyelme Krisztus keresztjének gyümölcse, mely az egész keresztény élet forrása.
Pál apostol ezt teszi érthetővé, amikor azt mondja:
„Férfiak, szeressétek feleségteket, ahogy Krisztus is
szerette az Egyházat, és föláldozta magát érte, hogy
megszentelje”. (Ef 5,25–26) És rögtön hozzáteszi:
„Ezért az ember elhagyja atyját és anyját, feleségéhez
ragaszkodik, és ketten egy testben lesznek. Nagy titok
ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.” (Ef
5,31–32)
Az egész keresztény élet magán viseli Krisztus és az
Egyház jegyesi szeretetének jelét. Már a keresztség, a
belépés Isten népébe, menyegzői misztérium; mintegy
menyegzői fürdő (vö. Ef 5,26-27), amely megelőzi a
menyegzői lakomát, az Eucharisztiát. A keresztény házasság a maga részéről hatékony jellé válik, Krisztus és
az Egyház szövetségének szakramentumává. Mivel ennek kegyelmét jelzi és közvetíti, a keresztények közötti
házasság az Újszövetség igazi szentsége (vö. Trienti zsinat doctrina de sacramento Matrimonii és CIC 1,55).

A MEN NYEK ORSZÁGÁÉRT VÁ LLALT SZÜZ ESSÉG
Krisztus az egész keresztény élet középpontja. A vele aki a mennyek országáért önként mond le a házasságvaló kapcsolat megelőz minden más, családi vagy tár- ról. Aki föl tudja fogni, az fogja föl!” (Mt 19,12)
sadalmi kapcsolatot (vö. Lk 14,26; Mk 10,28-31). Az A mennyek országáért vállalt szüzesség a keresztségi
Egyház kezdete óta voltak férfiak és nők, akik lemond- kegyelem kibontakozása, a Krisztussal való kapcsolat
tak a házasság javáról azért, hogy kövessék a Bárányt, elsődlegességének és az ő visszatérésére való éber várabárhova megy (vö. Jel 14,4), az Úr dolgaival törődjenek, kozásnak jele, olyan jel, mely arra is emlékeztet, hogy a
neki akarjanak tetszeni (vö. 1Kor 7,32), és elébe menje- házasság ehhez a világhoz tartozik, mely elmúlik (vö.
nek az érkező vőlegénynek (vö. Mt 25,6). Maga Krisztus Mk 12,25; 1Kor 7,31).
hívott meg egyeseket, hogy abban az életformában kö- Mindkettő – a házasság szentsége és az Isten országávessék Őt, melyet Ő maga élt eléjük: „Van, aki azért ért vállalt szüzesség – magától az Úrtól származik. Ő ad
képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az értelmet ezeknek és ajándékozza meg a nélkülözhetetemberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, len kegyelemmel, hogy az Ő akaratának megfelelően lehessen megélni őket (vö. Mt 19,3-12).
II. A h ázasságkötés szer t artás a
A latin szertartásban két katolikus fél házasságkötése jüket azzal pecsételik meg, hogy egyesülnek Krisztus
többnyire szentmisében történik, mivel minden szent- Egyháza iránti odaadásával, ami az eucharisztikus álség kapcsolatban áll Krisztus húsvéti misztériumával dozatban jelenik meg, és magukhoz veszik az Eu(vö. II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum concilium, 61). charisztiát, hogy a Krisztus ugyanazon testével és
Az Eucharisztiában emlékezünk az új Szövetségre, ugyanazon vérével való egyesülés által Krisztusban
melyben Krisztus örökre egyesült az Egyházzal, szere- „egy testet” alkossanak (vö. 1Kor 10,17).
tett jegyesével, melyért odaadta magát (LG, 6). Ezért jó, „A házasság kiszolgáltatásának mint megszentelő
ha a jegyesek a kölcsönös odaadásra kimondott igen- szentségi cselekménynek, mely a liturgiához, az egy-
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házi cselekmények csúcsához és a megszentelő erő forrásához (az Eucharisztiához) kapcsolódik, önmagában
érvényesnek, méltónak és gyümölcsözőnek kell lennie.” (II. János Pál Familiaris consortio, 67) A jegyeseknek a házasságkötésre tehát föl kell készülniük szentgyónással.
III. A ház ass ági b eleegyezés
A házassági szövetséget egy férfi és egy nő köti, akik
meg vannak keresztelve és szabadok a házasságkötésre,
és önként nyilvánítják ki a beleegyezésüket. A „szabad
állapot” azt jelenti:
 nem állnak kényszer alatt;
 nem akadályozza őket sem a természettörvény, sem
egyházi törvény.
Az Egyház a beleegyezés cseréjét a jegyesek között a házasságkötés nélkülözhetetlen elemének tekinti. A „házasság” a beleegyezés kölcsönös kinyilvánítása által
„jön létre” (CIC 1,57). Ha a beleegyezés hiányzik, a házasság nem jön létre.
A beleegyezés „szabad, személyes cselekedet, melyben
a házastársak kölcsönösen ajándékozzák és elfogadják
egymást” (II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes, 48; CIC
1057), „Feleségül veszlek.” (...) „Feleségül megyek hozzád.” (Ordo celebrandi Matrimonium, 62) Ez a beleegyezés, mely egymáshoz köti a jegyeseket, azáltal teljesedik be, hogy a kettő „egy test lesz” (vö. Ter 2,24).
A házassági beleegyezésnek mindkét fél akarati aktusának kell lennie, és mentesnek kell lennie a külső kényszertől vagy súlyos megfélemlítéstől (vö. CIC 1103). A
beleegyezést semmiféle emberi hatalom nem pótolhatja. (CIC 1,57) Ha e szabadság hiányzik, a házasság
érvénytelen.
Emiatt vagy más, a házasságot semmissé tevő vagy tiltó
akadályok miatt (CIC 1083-1108) az Egyház, miután az
ügyet az illetékes egyházi bíróság megvizsgálta, kinyil-

A latin hagyomány szerint maguk a jegyesek mint
Krisztus kegyelmének közvetítői szolgáltatják ki egymásnak a házasság szentségét, amikor az Egyház színe
előtt kinyilvánítják házasságkötési szándékukat.

váníthatja a „házasság semmisségét”, azaz hogy a házasság soha nem létezett. Ebben az esetben a felek szabadok házasságkötésre, de a korábbi együttélésből
származó természetes kötelezettségeknek eleget kell
tenniük. (CIC 1071)
Az eskető pap vagy diákonus az Egyház nevében veszi a
beleegyezést a jegyesektől és adja az Egyház áldását. Az
Egyház hivatalos szolgájának jelenléte és a tanúk azt teszik láthatóvá, hogy a házasság egyházi életforma.
Ezért rendes körülmények között az Egyház egyházi
formát követel híveitől a házasságkötéshez (vö. Trienti
Zsinat Decretum „Tametsi” 1813-1816; CIC 1108). E
rendelkezésnek több indoka van:
 a szentségi házasság liturgikus cselekmény, illő tehát, hogy az Egyház nyilvános liturgiájának keretében történjen;
 a házasságkötés egyházi életállapotba vezet be, jogokat és kötelességeket teremt az Egyházban a házastársak között és a gyermekek felé;
 mivel a házasság az Egyházban életállapot, a házasság megkötése felől bizonyossággal kell rendelkezni
(ezért kötelező a tanúk jelenléte);
 a beleegyezés nyilvános jellege védi az egyszer kimondott „igen”-t és segíti hűséges megtartását.
Hogy a házastársak beleegyezése szabad és felelős cselekedet legyen, és hogy a házasságkötésnek meglegyenek az erős és tartós emberi és keresztény alapjai, rendkívül fontos a fölkészülés a házasságra.

VEGYES HÁ ZASSÁG ÉS VALLÁSKÜLÖ NBSÉG
Vegyes házasság (katolikusok és megkeresztelt nem ka- gedélyére van szükség. (CIC 1124) Valláskülönbség esetolikus fél között) elég gyakran előfordul, mely különös tében a házasság érvényességéhez ezen akadály alóli kifigyelmet igényel mind a házastársak, mind a lelkipász- fejezett fölmentés szükséges. (CIC 1086) Ez az engedély
torok részéről; a valláskülönbséggel kötött házasság vagy fölmentés feltételezi, hogy mindkét fél ismeri és
(katolikus és meg nem keresztelt fél között) esetén pe- nem zárja ki a házasság lényeges céljait és sajátossádig még nagyobb körültekintésre van szükség.
gait; ezen felül a katolikus fél vállalja a kötelezettséget
A hitvallásbeli különbség a házastársak között nem je- – amit a nem katolikus fél is tudomásul vesz –, hogy
lent leküzdhetetlen házassági akadályt, ha képesek a megőrzi hitét és gondoskodik a gyermekek keresztséközösségbe behozni azt, amit mindegyikük a maga kö- géről és neveléséről a katolikus Egyházban. (CIC 1125)
zösségében kapott, és képesek kölcsönösen megtanulni Az ökumenikus párbeszédnek köszönhetően számos
egymástól, hogy miként éljenek Krisztus iránti hűség- vidéken az érintett keresztény közösségek meg tudták
ben. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a ve- szervezni a vegyes házasságok közös lelkipásztori gongyes házasságok nehézségeit, amelyek abból erednek, dozását. Ennek feladata támogatni a házastársakat,
hogy a keresztények elkülönülése még fennáll. A házas- hogy sajátos állapotukban a hit világosságában éljenek.
társakat az a veszély fenyegetheti, hogy saját házukban E lelkipásztori gondozás célja, hogy segítse a feleket a
tapasztalják meg tragikus módon a keresztények elkü- feszültségek feloldásában, melyek az egymás és az egylönülését, és a valláskülönbség e nehézségeket még sú- házi közösségek iránti kötelességek között fölléphetlyosbíthatja. A hitbeli különbségek és magáról a házas- nek. Támogatnia kell annak kibontakozását, ami a háságról vallott különböző fölfogások, sőt a különböző zastársak hitében közös, és a tiszteletet az iránt, ami
vallási lelkületek is feszültségek forrásává válhatnak a szétválasztja őket.
házasságban, főként a gyermekek nevelésében. Mind- Valláskülönbség esetén a katolikus félre különleges felezek következményeként megjelenhet a kísértés: a val- adat hárul, „mert a hitetlen férjet megszenteli felesége,
lási közömbösség.
és a hitetlen asszonyt megszenteli férje”. (1Kor 7,14) A
A latin Egyházban érvényes jog szerint a vegyes házas- keresztény házasfél és az Egyház számára nagy öröm,
ság megengedettségéhez egyházi hatóság kifejezett en- ha e megszentelődés elvezet a másik fél szabad ke-
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resztény hitre téréséhez (vö. Kor 7,16). Az őszinte házastársi szeretet, a családi erények alázatos és türelmes

gyakorlása és a kitartó imádság a nem keresztény felet
előkészíthetik a megtérés kegyelmének elfogadására.

IV. A há zas ság szentségén ek h at ása i
„Érvényes házasságból a házastársak között természeténél fogva örökös és kizárólagos kötelék származik,
ezenfelül a keresztény házasságban a felek az állapo-

tukkal járó feladatokhoz és méltósághoz külön szentségben kapnak erőt, és mintegy fölszenteltetnek.” (CIC
1134)

A HÁ ZASSÁGI KÖTELÉK
A beleegyezést, mely által a házastársak ajándékozzák
és elfogadják egymást, maga Isten pecsételi meg (vö.
Mk 10,9), és e szövetségből „Isten rendeléséből szilárd
intézmény keletkezik a társadalom színe előtt is”. A házastársak közötti szövetség beépül az Isten és az emberek közötti szövetségbe: „Az igazi házastársi szerelem
fölvétetik az isteni szeretetbe”. (II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes, 48)

A házasság kötelékét tehát maga Isten köti össze, így a
megkeresztelt felek között megkötött és bevégzett házasság soha nem bontható föl. E kötelék, mely a házastársak szabad emberi cselekedetéből és a házasság elhálásából származik, visszavonhatatlan valóság és
olyan szövetség, amelyért Isten hűsége kezeskedik. Az
Egyháznak nem áll hatalmában az isteni bölcsesség e
rendelkezése ellen állást foglalni (vö. CIC 1141).

A HÁ ZASSÁG SZENTSÉGÉNEK KEGYELME
A házasság szentségének sajátos kegyelme arra van elébe jön a keresztény hitvestársaknak.” (II. Vatikáni
rendelve, hogy tökéletesítse a keresztény házastársak Zsinat Gaudium et spes, 48) Velük marad és erőt ad neszeretetét és erősítse fölbonthatatlan egységüket. E ke- kik, hogy fölvegyék keresztjüket és így kövessék Őt, bugyelemmel, melynek forrása Krisztus, „az életszent- kásaik után fölkeljenek, bocsássanak meg egymásnak,
ségre segítik egymást a házaséletben, valamint a gyer- „egymás terhét hordozzák” (vö. Gal 6,2), legyenek „egymekek elfogadásában és nevelésében”. (LG, 11) „Mi- másnak alárendelve Krisztus iránti tiszteletből” (Ef
ként ugyanis egykor a szeretet és a hűség szövetségével 5,21), valamint kölcsönösen szeressék egymást terméIsten a népe elé sietett, úgy most az emberek Üdvözí- szetfölötti, gyengéd és termékeny szeretettel.
tője és az Egyház Vőlegénye a házasság szentsége által
V. A ház ast ár si szeretet értékei és köv etelmén yei
„A házastársi szeretet olyan egyetemességet hoz magá- kenységre való nyitottságot. Egyszóval minden terméval, amelyben a személy minden alkotóeleme helyet szetes házastársi szeretet közös tulajdonságairól beszékap – a test és az ösztön igényei, az érzékek és az érzel- lünk, de olyan új tartalommal, amely e szerelmet nemmek erői, a lélek és az akarat vágyai –, s e szeretet arra csak megtisztítja és megerősíti, hanem olyan magasa legszemélyesebb egyesülésre irányul, amely a testi ságba emeli, ahol sajátosan keresztény értékek megegyesülésen túl nem mást, mint egy szívet és egy lelket nyilvánulása lesz.” (II. János Pál Familiaris consortio,
hoz létre. Igényli azonban e végső, kölcsönös odaadás 13)
fölbonthatatlanságát és hűségét, valamint a terméA HÁ ZASSÁG EGYSÉGE ÉS FÖLBONTHA TATLANSÁGA
A házastársak szeretete természeténél fogva megköve- amely a közös hitélet és az Eucharisztia közös vétele álteli egész életüket átfogó személyes közösségük egysé- tal elmélyül.
gét és fölbonthatatlanságát: „Már többé nem két test, „Mind a férfi, mind a nő kölcsönös és teljes szeretetben
hanem csak egy” (Mt 19,6; vö. Ter 2,24). „Arra hivatot- elismerendő egyenlő személyi méltósága is nyilvánvatak, hogy állandóan növekedjenek közösségükben a há- lóvá teszi a házasságnak az Úrtól megerősített egysézassági ígéret iránti mindennapos hűség, valamint a gét.” (II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes, 49) A politeljes és kölcsönös önátadás által.” (II. János Pál Fami- gámia ellentétes ezzel az egyenlő méltósággal és a háliaris consortio, 19) Ez az emberi közösség megerősö- zastársi szeretettel, mely egyetlen és kizárólagos. (II.
dik, megtisztul és tökéletesedik a Jézus Krisztussal való János Pál Familiaris consortio, 19)
közösségben, amit a házasság szentsége ajándékoz, s
A HÁ ZASTÁ RSI SZ ERETET HŰSÉGE
A házastársi szeretet természeténél fogva a házastársak
sérthetetlen hűségét követeli. Ez következik abból a
kölcsönös odaadásból, melyben kölcsönösen egymásnak adják magukat. A szeretet végleges akar lenni. Nem
lehet „egy új döntésig tartó”. „Ez a bensőséges egység,
mint két személy kölcsönös ajándékozása és a gyermekek java, megkívánja a házastársak teljes hűségét, és
sürgeti fölbonthatatlan egységüket.” (II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes, 48)
E hűség legmélyebb alapja Istennek a szövetségéhez és
Krisztusnak az Ő Egyházához való hűségében rejlik. A
házasság szentsége által válnak a házastársak képessé
arra, hogy e hűséget megjelenítsék és bizonyítsák.

A szentség által a házasság fölbonthatatlansága új és
mélyebb értelmet nyer. Nehéznek, sőt lehetetlennek
tűnhet egész életen át egy emberi személyhez kötődni.
Ugyanakkor nagyon fontos hirdetni az örömhírt: Isten
végleges és visszavonhatatlan szeretettel szeret bennünket, és a házastársak ebből a szeretetből részesülnek, ez a szeretet hordozza és támogatja őket, és lehetővé teszi, hogy hűségükkel Isten hűséges szeretetének
tanúi legyenek.
Vannak olyan helyzetek, amikor a házassági együttélés
nagyon különböző okok miatt gyakorlatilag lehetetlenné válik. Ilyen esetekben az Egyház megengedi a házastársak fizikai különválását (ágytól, asztaltól való
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elválás), azt, hogy többé ne éljenek együtt. A külön élő
házastársak házassága azonban Isten előtt továbbra is
érvényes marad; nem szabadok új házasság megkötésére. Az ilyen nehéz helyzetben a legjobb megoldás, ha
lehetséges, a kibékülés. A keresztény közösségnek segítenie kell ezeket az embereket, hogy ebben a helyzetben
is keresztények maradjanak, hűségesek a fölbonthatatlan házassági kötelékhez. (II. János Pál Familiaris consortio, 83)
Napjainkban számos országban sok katolikus él, akik
miután a polgári törvények szerint váláshoz folyamodnak, új polgári házasságot kötnek. Az Egyház Jézus
Krisztus szava („Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el,
házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség
hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör.” [Mk
10,11–12]) iránti hűsége miatt vallja, hogy nem ismerheti el ezt az új együttélést érvényesnek, ha az első

házasság érvényes volt. Amennyiben elvált házasok
polgárilag újraházasodtak, olyan helyzetbe kerültek,
mely objektív módon áthágja Isten törvényét. Éppen
ezért, amíg e helyzet fönnáll, nem áldozhatnak, és
ugyanezen oknál fogva bizonyos egyházi feladatokat
sem vállalhatnak.
A szentgyónásban történő kiengesztelődés csak azokat
illeti, akik bánják, hogy a Krisztushoz való hűség és szövetség jelét megtörték, és kötelezik magukat, hogy teljes önmegtartóztatásban élnek.
Az ilyen helyzetben élő keresztények iránt – akik gyakran őrzik a hitet és keresztény módon szeretnék nevelni
gyermekeiket – a papoknak és az egész közösségnek figyelmesnek kell lenniük, hogy ne érezzék magukat kizárva az Egyházból, melynek életében mint megkereszteltek részt vehetnek és részt is kell venniük.

A TERMÉKENYSÉGRE NYITOTT LELK ÜLET
„A házasság intézménye és a házastársi szerelem ter- legyenek készek együttműködni a Teremtő és a Megmészetszerűleg a gyermek nemzésére és nevelésére irá- váltó szeretetével, aki általuk gyarapítja és gazdagítja a
nyul, és ebben teljesedik be” (II. Vatikáni Zsinat Gau- családját.” (II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes, 50)
A házastársi szeretet termékenysége kiterjed az erköldium et spes, 48):
„A gyermek a házasság legnagyobb ajándéka, és a szü- csi, lelki és természetfölötti élet gyümölcseire, melyeket
lők számára a legnagyobb kincs. Isten, aki így szólt: a szülők nevelés útján adnak át gyermekeiknek. A szülők gyermekeik első és legfonto»Nem jó az embernek egyedül lensabb nevelői (II. Vatikáni Zsinat
nie« (Ter 2,18), és aki »kezdettől
SZENTMISÉINK RENDJE:
férfinak és nőnek teremtette az
Gravissimum educationis, 3), és
Taksony
embert« (Mt 19,4), különleges
ebben az értelemben a házasság és
Szent Anna templom
a család alapvető feladata az élet
részt akarva adni nekik a saját tevasárnap ½ 9 óra,
szolgálata. (II. János Pál Familiaremtő tevékenységéből, megálhétköznap
ris consortio, 28)
dotta a férfit és a nőt: »Legyetek
hétfőn és pénteken este 6 óra,
Azok a házastársak, akiket Isten
termékenyek, szaporodjatok« (Ter
szombaton este 6 óra
nem ajándékozott meg gyermekál1,28). Ebből következik, hogy a háDunaharaszti
dással, emberi és keresztény értezastársi szerelem helyes gyakor- Szent István plébániatemplom
vasárnap
lemben teljes házastársi életet éllása és a belőle fakadó egész csareggel 7 óra, de ½ 11 óra és
hetnek. Házasságuk a szeretet, az
ládi élet – a házasság egyéb céljaieste 5 óra,
elfogadás és az áldozatosság ternak háttérbe szorítása nélkül –
hétköznap hétfőtől csütörtökig
mékenységétől válhat ragyogóvá.
arra irányul, hogy a házastársak
reggel 7 óra,
elsőpénteken este ½ 5 óra
VI. A családeg yh áz
Ligeti Szent Imre templom
Krisztus József és Mária szent csaés mindenek előtt Isten szolgálatát
vasárnap de ½ 10 óra,
ládjának ölén akart e világra jönni
az imádságban és az élet elajándépénteken reggel 7 óra,
és felnövekedni. Az Egyház nem
kozásában.
szombaton este ½ 5 óra
más, mint „Isten családja”. KezdetGondolnunk kell még azokra az
től fogva az Egyház magvát gyakemberekre is, akik konkrét körül***
ran azok alkották, akik „házuk néményeik miatt – melyekben kényFogadóóra:
A dunaharaszti Főplébánián
pével” együtt lettek hívőkké (vö.
telenek élni, gyakran akaratuk elleszerdán du 4-6 óráig
ApCsel 18,8), és ezek a hívővé vált
nére – különösen közel állnak Jé(kivéve ünnepek)
családok voltak a keresztény élet
zus szívéhez, és ezért megérdemlik
szigetei egy hitetlen világban.
az Egyház megbecsülését és gonMa, egy olyan világban, mely gyakran távol áll a hittől, doskodását, különösen a lelkipásztorok részéről: a nem
sőt ellenséges vele szemben, a hívő családok mint a hit házasságban élő emberek sokaságára. Sokan közülük
élő és sugárzó tűzhelyei rendkívül fontosak. Ezért ne- emberi család nélkül maradnak, gyakran szegénységük
vezi a II. Vatikáni Zsinat a családot ősi kifejezéssel: miatt. Vannak, akik ezt az élethelyzetet az evangéliumi
Ecclesia domestica, családi egyháznak. (LG 11) A család boldogságok szellemében, Istent és a felebarátot példás
ölén „a szülők legyenek gyermekeik első hithirdetői módon szolgálva élik meg. Mindannyian találjanak nyiszavukkal és példájukkal, és ápolják mindegyikük sajá- tott ajtóra annál a nagy családnál, ami az Egyház.
tos hivatását, s különös gonddal a szent hivatásokat”. „Senki nincs család nélkül ezen a világon: az Egyház
(II. János Pál Familiaris consortio, 11)
mindannyiunk otthona és családja, különösen azoké,
A családi otthon tehát a keresztény élet első iskolája. Itt akik »fáradoznak és az élet terheit hordozzák« (Mt
tanulja meg az ember a kitartó és örömteli munkát, a 11,28).” (II. János Pál Familiaris consortio, 85)
testvéri szeretetet, a nagylelkű, ismételt megbocsátást,
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A SZENTLÉLEK CSODÁI
31. rész
Kik a héroszok? Talán a legerősebb emberek a hősök?
Lénárd Ödön, piarista szerzetes így fogalmazott: „A hős és a gyáva között ott van a különbség, hogy a hős fél és
marad, a gyáva pedig fél és elszalad!”
Hogy mi az élet szenvedésének és rosszindulatának az
ellenszere? A lehető legmagasabb cél. Mi a lehető legmagasabb cél elérésének az előfeltétele? A hajlandóság a lehető legnagyobb felelősség felvállalására – és ebbe beletartoznak azok a felelősségek is, amelyeket mások nem
vesznek figyelembe vagy elhanyagolnak. „Miért vállalnám
magamra mindazt a terhet? Nem jár vele más, csak áldozat, nehézség és baj.” Az élet a felvállalt felelősség nagyságával azonos mértékben válik jelentőséggel telivé. Ennek
az az oka, hogy végre őszintén próbálja az ember jobbá
tenni a dolgokat, minimalizálni a szükségtelen szenvedést. Bátorítani a körülötte élőket, példával és szóval. Kordában tartani a szívben – és a mások szívében – rejtőző
rosszindulatot. Isten Országa eljött, szükséges megtérni.
Az élet céljának magasabbrendű, belső motivációja képes
megváltoztatni (a pénz, a hatalom, siker) struktúráját a
szívben. Isten azt szeretné, hogy ne Tőle várjuk a csodát,
hanem mi legyünk szeretetének és gondviselésének eszközei, képviselői, végső soron csodái. Vezet egy nagyobb
és jobb Valaki, Aki a nagyobb jó irányába ösztökél. Előcsalogatja a lelket az egóból – a mennyország felé. Sajnos az
emberek gyakran cselekednek a lelkiismeretük ellenére –
még ha tisztában vannak is ezzel – az inferno (kemény kifejezés, de majd meglátják, hogy illik a témához) pedig
hajlamos lépésről lépésre érkezni…
Az összeállításban szereplőket és ebből következő tetteiket joggal nevezhetjük hősiesnek. Lehet, hogy minden
döntésükkel, tettükkel, nézetükkel nem érthetünk egyet,
de az embert próbáló időkben saját egzisztenciális szempontjaikat figyelmen kívül hagyva, akár az életüket – vagy
jó sorsukat kockára téve – meghozott bátor döntésük révén mindenképpen érdemessé váltak a tiszteletünkre és
figyelmünkre. Ők igazi példaképek! Vajon mi – vagyis Ki
adott erőt nekik, hogy túllépjenek önnön gyöngeségükön?
Hisszük, hogy „Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek.”
(Róm 8,26) A „Lélekben-járásban” nemcsak a legerősebbek
győzhetnek, mert ez olyan történet, amelyben a hétköznapi embereket Isten kegyelme tölti be.

belül az iskolák államosítása elleni mozgalmat, amiért
a kommunista rendszer hatévi börtönre ítélte.
Az Actio Catholicánál, amelyet
rövidítve többnyire csak AC-nak
hívtak, fontosabb és sokrétűbb
szerepet kevés intézmény töltött
be a Magyar Katolikus Egyház
életében az 1930-as és 1940-es
években: a magyar katolicizmusnak egyfajta mozgalmi központja
volt. Nagymértékben hatott a helyi közösségek életére az egyházközségeken és az egyesületeken
keresztül, ugyanakkor megszervezett számos országos
jelentőségű megmozdulást, sőt az Actio Catholica rendezte meg a nagy nemzetközi visszhangot kiváltó 34.
Eucharisztikus Világkongresszust is. A második világháborút követő néhány év sajátos körülményei miatt az
Actio Catholica még a korábbiaknál is nagyobb jelentőségre tett szert. Különösen a külföldről érkező segélyek szétosztásában játszott nagy szerepet. Ezen kívül
szülőszövetséget szervezett a katolikus iskolák védelmére. Fontos szerepet töltött be a katolikus ifjúsági
egyesületek életében, és nagy befolyással rendelkezett
a katolikus sajtóban, mint az Új Ember laptulajdonosa.
Az Actio Catholica szervezte a Boldogasszony Éve
programjait. 1948 második felétől kezdve az Actio Catholica tevékenysége viharos gyorsasággal épült le az
egyre erősödő egyházüldözés következtében. Bár a
Mindszenty-per után két évig még próbálkoztak a szervezet hitbuzgalmi jellegű fenntartásán, a Grősz-per
után ez a lehetőség is megszűnt, az Actio Catholicának
csak a központja maradt meg a püspökkari ülések
egyik előkészítő hivatalaként. Csak 1956 októbere után
sikerült egy rövid időre kibújni a diktatúra
szorításából, 1957-ben a külföldi segélyek jelentős része ismét az Actio Catholicán keresztül jutott el a rászorulókhoz. Az újra stabilizálódó kommunista diktatúra azonban nem
akarta az AC kibontakozását. Az 1950-es évek
végétől kezdve az a hivatal, amelyik a nevet
továbbvitte, békepapi vezetés alá került, s ez
olyan mértékben lejáratta az Actio Catholicát, hogy a rendszerváltás után a püspöki kar megszüntette.
E rövid kitérő után ismét Lénárd Ödön, akinek a viszszaemlékezéseiből kiderül, letartóztatását egyben eszköznek szánták magasabb célok elérésére: nevezetesen, hogy a hercegprímást rábírják valamiféle megegyezésre. Lénárd Ödönt szabadulása után, 1961-ben
államellenes összeesküvésért három év, majd 1966ban ugyanezért tizenkilenc év börtönre ítélték. Összesen tizennyolc és fél évet töltött a kommunisták börtö-

A leghosszabb börtönbüntetés
Lénárd Ödön 1911-ben született Budapesten. Közép-

iskoláit a budapesti piaristáknál végezte, majd 1926ban belépett a rendbe. 1936-ban szentelték pappá,
utána Szegeden tanított. A háború alatt rendfőnöki
utasításra másfél tucat kispapot rejtegetett a nyilasok
elől. 1945 után az Actio Catholica kikérte a piarista
rendtől országos kulturális titkárnak. 1948-ban Mindszenty József bíboros, hercegprímással az élén, ő vezette a Katolikus Szülők Országos Szövetsége keretén
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nében, 1977-ben szabadult, a papok közül utolsóként,
VI. Pál pápa személyes közbenjárására: a Vatikánba látogató Kádár János, az MSZMP főtitkára büszkén újságolta, hogy Magyarországon teljes mértékben megvalósult a vallásszabadság, amit az is bizonyít, hogy
egyetlen pap sincs már börtönben. A pápa viszont közölte a pártfőtitkárral, tudomása van arról, hogy Lénárd Ödön piarista szerzetes még mindig börtönben
van. Kádár János erre telefonon azonnal utasította az
illetékes hazai szerveket Ödön atya szabadon bocsátása
érdekében. A hitét a legnehezebb, legkilátástalanabbnak látszó időkben is mindvégig hűségesen vállaló
szerzetes hamarosan végleg elhagyhatta börtönét.
1991. május 27-én a Legfelsőbb Bíróság Lénárd
Ödönt ártatlannak, a korábbi ítéleteket semmisnek
nyilvánította. Az utolsó szó jogán a szocialista rendszerben leghosszabb börtönbüntetést szenvedett pap,
szerzetes elmondta, hogy a keresztények nem akarnak
bosszút, elégtételt, visszavágást, ítéletet. Így fogalmazott: „Az ítélet Istennél van, és hisszük, hogy ott van a
kegyelem is. Mert arra a maguk módján mindig rászorulnak az üldözők is, nemcsak az üldözöttek.”

hidegvérű bátorságról tett tanúságot, amely a párját
ritkítja –, hiszen Mindszenty bíboros ráruházta az
egyetlen szélesebb nyilvánosságot is elérő Új Ember
szerkesztését, melyet az állami szervek egyre inkább
igyekeztek befolyásuk alá vonni. Mihalovics Zsigmond
külföldre távozásakor az ifjú titkárra bízta, a karitatív
célokra – köztük a gyermekekkel foglalkozó intézmények fenntartására – elkülönített 24 ezer dollárt és 20
ezer svájci frankot, amely egy jezsuita rendházban volt
letétbe helyezve. Máris készen állt a vád: Nagy Miklós
valutaüzér, tehát kém, osztályellenség, megsemmisítendő, elítélendő. 1948 novemberétől az ÁVÓ 72 napon
át vallatta, kínozta – kiverték a fogait, betörték az orrát, éheztették, vasdoronggal bántalmazták, nem engedték aludni, eltörték az ujját, letépték a körmét,
szinte agyonverték, egyik fülére megsüketítették. Hasonló módon gyötörték és igyekeztek megtörni Endrédy Vendel zirci ciszterci apátot, akit 14 év fegyházra,
Olofsson Placid bencés szerzetestanárt, akit 10 év Gulágra ítéltek – és sok papot, szerzetest, az értelmiség
kiemelkedő tagjait.
A Mindszenty-per ötödrendű vádlottjaként 1949-ben
a népbíróság a demokratikus államrend megdöntésére
tett kísérlettel és valutaüzérkedéssel vádolta Nagy Miklóst, aki a vád és az ítélet szerint tudomást szerzett arról, hogy Mindszenty József bíboros tárgyalásokat folytat Magyarország legitimista államformájáról, és mivel
ezt a hatóságoknak nem jelentette, a fennálló hatalom
ellen a hűtlenség bűntettét követte el. Három év fegyházban letöltendő büntetésre ítélték; a Váci Fegyházban tartották fogva. Hitte: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek” (ApCsel 5,29)

„A lélek költője, a költők lelke” Nagy Miklós plébános, tiszteletbeli pápai kamarás, szerkesztő, író, költő

a méltatlanul elfelejtett, mellőzött nagyságaink között
is különös helyet foglal el. Az egyszerű falusi környezetből induló, üstökösként felfelé ívelő egyházi és irodalmi pályafutást a Rákosi-vészkorszak koncepciós
Mindszenty József hercegprímás perében való elítélés,
börtönben viselt mártírium, majd az egyházmegye legkisebb plébániájára, a Komárom-Esztergom megyei
Úny községbe való száműzetés törte ketté.
A gimnázium első öt évét Szatmáron végezte, a jezsuiták itt figyeltek fel az éles eszű gyerekre. 1924. június
29-én, Győrben szentelték pappá a Kassai Egyházmegye szolgálatára. 1939 szeptemberében Serédi Jusztinián hercegprímás kinevezte az Actio Catholica országos paptitkárává: országszerte népszerű szónok, tehetséges előadó, apostol volt szolgálatának tíz éve alatt.
1939-től 1948-ig egyházi szaklapok, majd 1947-től
1949-ig az Új Ember című hetilap szerkesztője volt. E
munkája mellett termékeny írói, költői tevékenységet
is végzett. Rendszeresen publikált, a legközelebb a népi
írók, valamint Mécs László és köre álltak hozzá. Háromszáznál több novellát és mintegy ezerhatszáz verset írt, de jelent meg regénye és regényes drámája is.
Történelmi alakjait drámai feszültséggel jelenítette
meg. Mivel maga is a nép közül jött, kiváló ismerője és
tisztelője volt annak erkölcsi és szellemi értékeinek, és
magyarságának. Megrendítőek börtönversei; a templomokban még ma is éneklik a „Néked ajánljuk Szűzanyánk” című versére írt éneket. Budapest ostromakor
is fáradhatatlanul dolgozott. Sokat tett az üldözöttekért, lehetőségei maximális kihasználásával védte, segítette őket.
Az Actio Catholica központi irodáját az ávós rendőrök 1948 júniusában megszállták. Házkutatást tartottak, a személyzetet egyenként, külön-külön vallatták.
Nagy Miklós nem is akart elmenekülni – ezzel olyan

A RÁCSON ÁT
Magunknak készítettünk
rácsot mi emberek
s a rácsba kapaszkodva
vigyázzuk az eget
Ki tudja, hogy nőtt bennünk
mint sajgó daganat
űrt látni és űrt mérni
az égen s ég alatt
Úgy, úgy csak mosolyogjad kezedben teleszkóppal
kutatva az eget.
Nekem az ég nem ábra,
amit mérni lehet,
én végtelen hazámról
tovább énekelek.
(1950)
Nagy Miklós 1951 karácsonyán szabadult. 1952 tavaszán helyezték az ország legkisebb plébániájára,
Únyra. Az ötvenes-hatvanas évek előbb kemény, majd
fokozatosan felhíguló diktatúrája időszakában igazán
ideális „temetője” volt a hatalmas tudású, óriási múltú
„rendszerellenségnek”. Nagy Miklós azonban nem adta
fel. Irodalmi munkásságát folytatta, és a hit terjesztését, ápolását, a fiatalok nevelését továbbra is művelte.
1973. július 9-én hunyt el. Mai napig emlékeznek az
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únyiak a szerény, mindenkihez, mindig kedves papköltőre, aki sohasem panaszkodott senkire. „Ez az én békém, amelyet adok nektek. Nem úgy adom nektek,
ahogy a világ adja (Jn 14,17), hanem úgy, hogy szívetekbe árasztom a Szentlelket, és így részesültök isteni
természetemben. (2Pét 1,4)

sen győződött meg a tragikus helyzetről. Miután 1943.
február 8-án Szlovákia bejelentette a teljes zsidótalanítást, Margit testvér nem nyugodhatott. Rómába utazott, és 1943. március 11-ére sikerült is kieszközölnie a
pápai kihallgatást, melynek eredményeként XII. Pius
pápa utasította a hét szlovákiai püspököt, hogy tiltakozzanak az államelnöknél és a minisztereknél, valamint elrendelte, hogy Szlovákia összes templomában
tiltakozó pásztorlevelet olvassanak fel. Mindezek eredményeként a deportálás elmaradt... Keresztény hite,
humánuma életveszélyt is vállaló embermentő munkára sarkallta. A szociális testvérek mintegy ezer zsidót
mentettek meg. Ennek a munkának lett a vértanúja
Salkaházi Sára szociális testvér akit a nyilasok a Dunába lőttek, és az Egyház 2006-ban a boldogok sorába
iktatott.
1945 elején Slachta Margit visszatért a politikai közéletbe. Az 1945. évi nemzetgyűlési választásokon pártonkívüli jelöltként a Polgári Demokrata Párt listáján
került ismét a parlamentbe. Az 1947-es választásokon
viszont már a Keresztény Női Tábor programjával jutott mandátumhoz. (Fotó: Parlamenti képviselői mandá-

Slachta Margit életének 90
éve bővelkedik a legújabb kor
eseményeiben és változataiban.
A nők állampolgári jogainak védelmére és érvényesítésére (női
választójog) Slachta Margit létrehozott egy politikai pártot, a
Keresztény Női Tábort. A Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztésére – Prohászka Ottokár püspök kezdeményezésére – pedig megalapították a Szentlélek Szövetséget. Margit testvér az 1930 és 1932 közötti két évet
leszámítva, amikor az angyalföldi városi törvényhatósági bizottság tagja, négy évtizeden át, 1963-ig irányította a Szociális Testvérek Társaságát.
És máris itt a második világháború, és benne a fajelméleti újpogányság gondolatainak áradása. Margit
testvér és a Társaság teljes erejével áll szemben és ragad magával másokat is mind a szellemi, mind a gyakorlati ellenállásba. 1942-től az egész országban ún. világnézeti kurzusokat szervezett, hogy a keresztény értékrend erőteljes közvetítésével ellensúlyozza a hitleri
propagandát. Számtalan petíciót, föliratot, közbenjárást írt és terjesztett a hatóságok elé. 1940. november
8-án a Keresztény Női Tábor nevében beadványt írt a
munkaszolgálatosok érdekében.

tumának átvétele 1920-ban)

Az 1945 és 1948 közötti parlamenti felszólalásai
többségében a jogelviség, a jogbiztonság és jogrend
kérdésével foglalkoztak, a vallásos nevelésért, a határokon kívül rekedt magyarság és a kis nemzetek jogai,
a családi élet, a nemzet erkölcsösségének védelme érdekében is szót emelt. Utolsó parlamenti beszédét
1948. június 16-án tartotta, szenvedélyesen ellenezve
az egyházi iskolákat államosító törvényjavaslatot.
Letartóztatástól
tartva
1949 januárjától a domonkos nővérek zárdájában rejtőzött. Még beadta indulási
kérelmét az 1949. évi választásokon, de azt az illetékesek
elutasították. A választás
napján, május 15-én megjelent az urnáknál, kockára
téve személyes szabadságát:
végeredményben egyetlen
női képviselőként, de magyar állampolgárként és
szerzetesként is ellehetetlenítették, mert az élete veszélyben forgott. 1949. június 22-ről 23-ára virradó
éjjel két szociális testvérrel
együtt Ausztriába, s onnan
Tóth Etelka álnéven az Amerikai Egyesült Államokba távozott. Visszatérési szándékkal ment el, de már nem jöhetett vissza. Úgy látszott,
hogy bekövetkezett életének csődje: munkája, a Társaság megsemmisült a vasfüggönyön innen és túl.
Húsz évig élt az Egyesült államok-beli Buffaloban.
Szegényen és kifosztottan halt meg, mint Krisztus a kereszten. Élete a nagy ellentétek, a sikerek és sikertelenségek sorozata. A siker nem kábította el, a sikerte-

A katolikus konvertiták 1939-ben létrehozták érdekvédelmi szervüket, a Magyar Szent Kereszt Egyesületet, melynek társelnöke lett Slachta Margit. Felszólalt a
zsidók érdekében, 1941 telén a kőrösmezei deportálás
ellen tiltakozott. 1942 tavaszán pedig, amikor a szlovákiai deportálásokról befutottak az első hírek a Magyar
Szent Kereszt Egyesülethez, Slachta Margit személye-
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lenség nem verte le. Mi tartotta meg? Az alapeszmény,
amit mindig, minden körülmények között hirdetett,
mondott, cselekedett, alkalmazott: a természetessé
vált természetfölöttiség. Ezért nem mondható kudarcnak Slachta Margit élete: „A kegyelem egyik nagy csodája, hogy minden más értelmet és értéket nyer itt a
földön, mint amit természetes szempontból jelentene.
Hitünk ... meglátja az élet és történelem láthatatlan
irányítóját és észreveszi annak terveit ... Akkor látjuk,
hogy ami kívülről megszégyenülés, az belülről mérhetetlen dicsőség az örökkévalóság fényében. Ez az igazak vigasztalása: „midőn magadat elenyészettnek véled, föltámadsz, mint a hajnali csillag." (Jób 11,17) Az
ezideig Buffalóban nyugvó Slachta Margit hamvait exhumálták, hazahozták és december 7-én a Fiumei úti
sírkert, végre szeretett hazája anyaföldje fogadta magába.
Fehér vértanúságnak nevezzük azt, amikor valaki
nem ontja vérét Krisztusért, de tulajdonképpen meghalt önmagának, és hősiesen Krisztusnak él, ahogyan a
Szentlélek az adott történelmi pillanatban sugallja azt.
Slachta Margit 1923-ban hozta létre Szociális Testvérek Társaságát; ez a Szentléleknek fölajánlott szerzetesközösség ma Magyarországon kívül Romániában,
Szlovákiában, az Egyesült Államokban, Kanadában,
Kínában – üldöztetések között–, Kubában, Tajvanon,
Mexikóban és a Fülöp-szigeteken is virul és gyarapszik.
Nekünk keresztényeknek olyan Istenünk van, Akit
érdekel a történelem, a gazdaság, a kultúra, a politika
is – mert az ember „csinálja” mindezt, aki pedig Isten
hőn szeretett gyermeke – minden ember! A karácsonyi
megtestesülés és húsvét keresztje bizonyítja ezt (vö. Jn
3,16). Immánuel = Isten velünk! Végtelenül, mindent
meghaladóan szeretve vagyunk! ….De a politika!….ugyan már! – kiálthatnak fel sokan. Az ember a
felebarátját átsegíti a folyón, mert ez a kötelessége,…. a
felelős politikus hidat épít. A felebarát ételt ad az éhezőnek és ruhát a ruhátlannak, a politikus pedig munkahelyet létesít, hogy dolgozhasson. A felelős politika
rendkívül fontos preventív gyakorlat egy ország életében – a felemelkedés útja. Ahogyan preventív feladat
az Egyház lélekemelő-lélekmentő szolgálata is. Sok
szenvedést megelőzhet.

Salvadorban. Itt, a legnagyobb megdöbbenésére, egy
váratlan kereskedelmi ügyletnek lett tanúja, amely egy
„hibás portéka” körül zajlott.
Egy nyomorúságos, mélyszegénységben élő ötgyermekes család 25 dolláros áron eladásra kínálta 14 éves,
bénulásban szenvedő fiát, Manuelt. Az ügyletből származó bevételből a család ennivalót szándékozott venni
a másik négy leánygyermeknek. A jövőbeli vásárlók
azonban Manuel szerveinek eladásából a befektetett
összeg több ezerszeresére rúgó haszonra tettek volna
szert. Bár a fiú, mint portéka, egészét tekintve „hibás”
volt, rendelkezett azonban elegendő elfogadható minőségű, eladható alkatrésszel. A fiút „leölték” és feldarabolták volna, majd külön-külön tárolóedényekbe csomagolták volna, mint valami ökröt vagy sertést a vágóhídon, hogy a nemzetközi emberi szervkereskedelem
igényeit kielégítsék.
Ennek a horrorszerű, de igaz történetnek minden része elborzasztó. Egy család nyomora, amely eléri a
végső kétségbeesésnek azt a fokát, hogy eladna egy
gyermeket; egy kiszolgáltatott és védtelen gyermek hibás termékként történő megjelölése; egy emberi lény
megvásárlása mások által, akik tudatosan arra készülnek, hogy legyilkolják, feldarabolják és darabokban eladják, a legelemibb erkölcsi jellemvonásokat is nélkülöző gyilkosok hálózatán keresztül. Megrázó annak a
tudata is, hogy Manuel esete egyáltalán nem valamiféle
egyedi, elszigetelt, két évtizede történt aberráció. Emberi lényekkel ilyen módszerrel továbbra is kereskednek a 21. században.
Amikor ez Ignacio atya tudomására jutott, egy pillanatig sem habozott, hogy kockára tegye életét a fiú
megmentése érdekében. Egy héten át nem borotválkozott, bérelt egy teherautót és egyszerű civil ruhát öltött.
Kivételes önuralommal elautózott a szegény család lakóhelyére a távoli Panchimalco hegyekbe, ahol magát
emberkereskedő vásárlónak adta ki. A családnak egy
dollárral többet ígért, mint amennyiben a másik vásárlóval megállapodtak, fogta a szegény fiút, felrakta a teherautóra és elautózott. Manuel ezzel megmenekült a
hátborzongató haláltól.
Ignacio atya ezt mondta az El Paisnak: „A másodperc
törtrésze alatt rájöttem, hogy ez a vonat az életemben
csak egyszer halad át, és vagy felszállok
rá, vagy nem. És ha felszállok, akkor ez
olyan helyre visz, ahová sosem gondoltam volna, hogy valaha elmennék…. Teljesen tisztában voltam azzal,
hogy ez a gyerek meg fogja változtatni
az életemet.”
De mi a helyzet a saját gyermekét eladó családdal? Vajon tudták-e, hogy milyen célra veszik meg a gyermeket? Tudták-e, hogy
szervkereskedelemről van szó? A pap egyszerűen enynyit mond: „Amit az ember idővel megtanul, az az,
hogy nem ítélkezhetünk felettük. Az a gyermek meghalt volna, és a család kétségbeesésében adta el őt.”
Manuelnek azonban csak a megfelelő segítségre volt
szüksége ahhoz, hogy elkerülje a biztos halált. Az in-

A tábori lelkész merész tervet eszelt
ki: bűnözőnek adta ki magát, hogy kimentsen egy kiszolgáltatott gyermeket
a hátborzongató haláltól, a szervkereskedők karmai közül.
Ignacio María Doñoro de los Ríos
atya történetét azonban nehéz lenne fi-

gyelmen kívül hagyni. Az 57 éves egykori
katonai tábori lelkészt felterjesztették az
emberi jogok védelmezéséért és elősegítéséért adható
Asztúria Hercegnője-Békedíjra a mélyszegénység és az
emberkereskedelem szörnyűségeinek áldozataivá vált
fiatalok érdekében kifejtett 25 éves munkássága elismeréseként.
Az 1990-es években Ignacio atya részese volt a Spanyol Nemzeti Rendőrség különleges missziójának El

18

20 21 . Ka rá c s ony
tenzív rehabilitációs kezeléssel Ignácio atya megszerezte számára azt a szükséges segítséget, ami nem csak
az életben maradáshoz kellett, de amellyel felgyógyult
a bénulásból is. Huszonöt év telt el azóta, Manuel él, és
hálás az élet áldásaiért. És Ignacio atya, aki időközben
visszatért spanyol hazájába, megbizonyosodhatott erről, amikor Manueltől levelet kapott, amelyben a fiú kijelenti, hogy a pap volt „a legfontosabb személy az életében.”
Ignacio testvér azonban nem állt meg Manuel megmentésénél, sem hazája határainál. Amazónia perui részén helyi partnerekkel karöltve megalapította a Názáret Otthont, amely elkötelezetten foglalkozik árva gyermekek és olyan kétségbeesett családok gyermekeinek a
gondozásával, mint amilyen Manuel családja volt El
Salvadorban. Ezek a családok a szegénység elleni mindennapos rettenetes küzdelemmel szembesülnek, és
kiszolgáltatottságukban a menekülés legtragikusabb
útjait választhatják: prostitúció, bűnözés, vagy ma éppúgy, mint 25 évvel ezelőtt, az emberkereskedelem szörnyűsége, élve vagy holtan.
Ignacio atya az idei évben megkapta a spanyol Telva
magazin 2021-es Szolidaritási díját. A díjjal járó 20
ezer dolláros összegből mezőgazdasági eszközöket vásárolt rizs ültetéséhez annak a projektnek a részeként,
amely a Názáret Ház önfenntartásának biztosítását célozza mezőgazdasági tevékenység révén. Ferenc pápa
mondja, „felelősséggel tartozunk azért, hogy együttműködjünk Istennel az Ő megváltó művében. A kegyelem erejét össze kell kapcsolni az irgalom cselekedeteivel, amelyeket meg kell élnünk, hogy tanúságot tegyünk arról, milyen nagy Isten szeretete.”

adományként –, miközben zenélnek a gyermekek, kimozdulnak saját belső világukból, megtanulnak oda-figyelni egymásra olyan eszközt kapva, ami személyiségük fejlődését támogatja. Már van közös nyelvük!
„A legtöbb szülő azt várja az iskolától, hogy az
életre neveljen, de a mi iskolánknak nem az a célja,
hogy életre neveljen, hanem az, hogy az örök életre
tanítson!”

A lelkész szerint a pedagógia legnagyobb küldetése
épp az, hogy megértessük a gyerekekkel: „Szabadok
vagyunk, de ez nem abban merül ki, hogy tönkreteszszük a világunkat, inkább abban, hogy műveljük és
őrizzük. Van tehát egy ilyen bibliai alapvetés, miszerint a világ ökológiai és társadalmi értelemben is
ránk van bízva.” Egy mélyszegénységben nevelődő
gyerek életében sok lehetőség lezárulhat, mire az iskolába kerül, ezért saját óvodát tartanak fent, és van egy
gyerekmissziójuk roma környezetben, ahol elemi szocializációs hiányokat próbálnak enyhíteni. Anyukák jöhetnek a kisgyerekükkel, és egy óvónő tanítja őket. Sok
fiatal szülő nem is maga miatt költözik el, hanem mert
nem találnak normális óvodát, iskolát a gyereküknek.
Ezen is próbálnak változtatni a maguk korlátozott eszközeivel, és a lelkész szerint Göncruszkán tapasztalható is némi betelepülés az utóbbi években.
„Mihez kezdjünk a méhekkel?” – A történet igazán
döbbenetes része, hogy a fejlesztések túlnyomó hányadát nem állami vagy EU-s pályázatokból fedezik, hanem a mézből. A gyülekezet ugyanis saját méhészetet
tart fent, amelyből évente tizenötezer üveg első osztályú napraforgóméz kerül ki, köszönhetően a közeli
napraforgóföldeknek. „Persze ebben sem volt semmi
tervszerű, az egész az isteni gondviselésnek köszönhető.” Édesapja halála után, Sohajda megörökölt 26
méhcsaládot, amiket kegyeleti okokból nem akart eladni, viszont fogalma sem volt, mihez kezdjen velük.
Végül a gyülekezetnek adta a kasokat, hogy majd közösen kitanulják, a mézet meg szépen elosztogatják a
nagycsaládosok és idősek között – vitaminként jó lesz
a téli hónapokban. Jött azonban a bökkenő: első évben
rögtön akkora lett a termés, hogy nem tudtak vele mit
csinálni. Nem piaci alapon értékesítik: a tizenötezer
üveg legnagyobb része külföldi testvérgyülekezetekhez
megy. Ára nincs, mindenki annyit ad érte, amennyit
akar. Amikor ki kell fizetniük egy beruházást, Sohajda
küld egy kör-e-mailt: „Így állunk, ennyire van szükség,
hogy állnak a számláink?” Így fedezték az első ösztöndíjprogramot, szerveztek gyerektábort, és először a sulit sem egyházi, csak méhészeti iskolaként tudták elindítani. Közben képezték méhész-tudásukat és megismertek egy különleges bio-módszert, az úgynevezett
hidegen pergetést, amelynek köszönhetően a kaptárral
100%-ban megegyező méz kerül az üvegekbe, prémiumkategóriás termékként, többszörös enzimmel és antioxidáns plusszal, mint más méz. A hidegen kezelést,
egyénileg méhész nem tudja kivitelezni, mert folyamatos a munka éjjel-nappal – csak egy közösség! Érthető,
hogy a legjobb társadalmi és kreatív kezdeményezéseket versenyeztető Highlights of Hungary nekik ítélte
meg az idei kurátori díjat.

A falu, amelyik mézből épített iskolát magának. A
kilátástalanság helyett igazi kis földi édenkert van az
abaúji Göncruszkán. Sohajda Levente és felesége,
Samu Zsuzsa lelkészházaspár svájci tanulmányútjuk
során kinti lehetőséget is kaphattak volna, de álmuk az
volt, hogy egy észak-magyarországi – szegény és kis lélekszámú – településen végezzenek lelkészi szolgálatot. 2004-ben költöztek Göncruszkára, ahol nem sokkal később megszűnt az állami oktatás. Átvették az államtól az üresen maradt épületet, és 16 diákkal újranyitották benne az iskolát. Ma már több mint 170 gyerek tanul itt, akik csaknem húsz településről járnak be.
„Van egy ilyen álmom, hogy ha egy roma és egy
nem roma gyerek együtt játszik, akkor felnőttként is
képesek lesznek egymással beszélni, anélkül, hogy folyamatosan a másik anyját szidnák. Mi ebben nagyon
hiszünk!” – vallja Sohajda Levente.
A kapun belépve mindenki egyenlővé válik. Ezt jelképezi az iskolai egyenköpeny is. „Ne az adja a gyerekek
értékét, hogy Adidas vagy Adios melegítő van rajtuk.
A mélyszegénységből szinte lehetetlen kitörni: nemcsak anyagi értelemben, de pszichológiailag, lelkileg
is. Mi mégis azt szeretnénk elérni, ezek a gyerekek jussanak el oda, hogy felismerik, ha valamiben jók; hogy
tudják értékelni a munkát, ne segélyre várjanak.
Hogy szeressék, akarják az életet!” Zenedéjükben –
amelyben Európa-szerte gyűjtött hangszerek vannak
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Öles léptekkel haladnak a teljes önellátás felé: „Tej- Isten szíve szerinti, emberséges társadalmat létrejel-mézzel” néven szociális éttermük is nyílt, ahol a se- hozni. Csak az Ő erejével tudunk emberségesen válagédlelkész viszi a konyhát, a gyülekezet biokertészetére szolni a kihívásokra. „Ha a kereszténység eltűnik a
maga kultúrájával, egy másik kulés persze a mézre alapozva. Ezzel nemcsak az iskolai étkeztetúra lép a helyére!” – mondja SaReményik Sándor: ÖRÖKTŰZ
tést vették saját kezükbe, de a
rah bíboros.
környék magányra ítélt idős
Kölcsönösség, együttműködés,
Egy lángot adok, ápold, add tovább;
embereinek is élményt nyújtaempátia, szolidaritás – ezek a mi
Csillaggal álmodik az éjszaka,
nak a mindennapi közös ebédmentőöveink –, amelyeket a
És lidércfénnyel álmodik a láp
del, vagy a közeli településekről
Szentlélek nyújt felénk. A SzentÉs öröktűzzel álmodik a szívem.
menüre, munkaebédre érkezőlélek minden szívben működik
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
ket is kiszolgálják – amúgy délazért, hogy Jézusra hasonlítsunk.
És gondozd híven.
után és este klasszikus étteremHa Isten gyermekei vagyunk, akEgy lángot adok, – én is kaptam azt
ként működnek. A lelkész szekor egyben testvérek is. Jézus
Messziről, mint egy mennyei vigaszt,
rint a helyi kisközösségekben
mindenkit a nevén szólít, mert
Egy lángot, amely forraszt s összefűz,
hatalmas erő rejlik, sokszor
életét adta értük: Ő az ártatlan,
Én
jártam
Vesta
ledőlt
templomában,
mégis tétlenségbe merülünk, és
Aki a többiek terhét hordozza.
Az örök-égő lángot ott találtam,
minden megoldást a központi
Tőlünk is ezt kérik…. a testvéreS a lelkem lett a fehér Vesta-szűz.
hatalomtól várunk: „Istennek
ink.
minden maggal, amit elvetett,
A cselekedetek, amelyek azon a
Földindulás volt, megindult a hegy,
terve van, legyen bármilyen
vágyon
alapulnak, hogy felelősséÉs eltemette a kis templomot,
parányi az a mag, ha ki tud
get
vállaljunk,
hogy javítsunk a
De a lángot nem bírta eltemetni,
hajtani, és fel tud nőni, akkor
dolgokon,
elkerüljük
a kísértést,
Én égve leltem ott;
olyan fává lesz, amin a madaés
szembenézzünk
azzal,
ami elől
És hozzá imádkoztam s benne hittem
rak – a békesség, a reménység
inkább
kitérnénk;
hogy
önként,
S mint a lovag a Szent Sírról a gyertyát,
és a boldogság madarai – fészbátran és igazságosan cselekedÉn égve hazavittem.
ket tudnak rakni.”
jünk – ezek teszik a létet sokkal
Azóta szívem mélyén ég, ragyog
jobbá minden szempontból, saját
A viharfújta, széllengette láng,
A kiragadott példák szereplőit
magunk és mások számára (nem
És el nem oltják semmi viharok.
nagyon megszerettem, ezért írpedig a kitérés, a neheztelés, a
tam le a történeteiket, de bizoEgy lángot adok, ápold, add tovább;
bosszúvágy, az erőszak utáni sónyára a Kedves Olvasó is találCsillaggal álmodik az éjszaka,
várgás következményei). Ez azt
kozott akár hétköznapi, akár
És lidércfénnyel álmodik a láp,
jelenti, hogy ha etikusan cselekrendkívüli hősökkel. Én magam
És öröktűzzel álmodik a szívem.
szünk – a legmélyebb és leguniis találkoztam e rendkívüli pélEgy lángot adok, ápold, add tovább
verzálisabb értelemben – akkor a
dákon kívül hétköznapi hősökÉs gondozd híven...
kézzelfogható valóság, amely abból a potenciálból emelkedik ki,
amellyel szembenézünk, ijesztő helyett jó lesz – legalábbis a tőlünk telhető legjobb. Tehát vágyakozhatunk arra, hogy jobbá váljunk, de a megtapasztalásához csak egy eszközünk van, amely a Szentlélek műve…
Slachta Margit jól tudta, hogy „e Lélek nélküli világba
el kell vinni a Szentlelket”, ezért sok embert képes volt
aktivizálni! Elgondolkodtató, hogy van, aki a legnehezebb helyzetben is képes ember, emberséges, jóságos
lenni, és felismerni egyéni felelősségét, amelyet nem
szalaszthat el –, mert mint a továbbszáguldó vonatra,
kel – covid-betegségem idején. Amikor kiderült, hogy miként Ignacio atya – újra már nem szállhat fel! Tiszédesanyám kórházba került én meg karanténba, azon- teletre méltó azok teljesítménye, akik az általuk látott
nal működésbe lépett a szeretet-szolgálat! Karitász- és igazságért szembe mertek szállni külső nagyságokkal
nem karitásztag hozott ennivalót, hívott telefonon, vagy saját belső kicsiségükkel! …. És kérjük Istenünket,
imádkozott értünk, kért lelkipásztori segítséget édes- hogy bocsássa meg nekünk mindazt, amit Ő nem tett
anyámnak az intenzívre, vitt be a járvány miatt lezárt volna (vö. 1Kor 13,1).
kórházba gyümölcsöt, tiszta ruhát, és a nélkülözhetet„Legalább öt ízben látszott úgy – az ariánusok, az allen figyelmességet. Köszönöm! Jótevőimet a szívem- bigensek, a humanista szkeptikusok s Voltaire és Darben, imáimban őrzöm! Tény, hogy együtt-működött a win föltűnésekor –, hogy az egyházat tönkretették, és
Szentlélek = az egész és a részek kölcsönös, egymást ki- ebek harmincadjára kerül. És az ötből minden egyes
egészítő egysége szerint (vö. 1Kor 12,12). Jó, ha – a esetben az ebek pusztultak el.” (G.K. Chesterton)
fenti példáknak megfelelően – ráirányítjuk a figyelÖsszeállította: Tóth Marianna
münket a Szentlélekre, mert csak belőle merítve lehet
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A B ol do g ságo s Sz ű z Már i áv al az ü n n epek al a tt
Ilyenkor Karácsony és
Advent táján minden a
közelgő ünnepről és annak
előkészületeiről szól. Sokszor, óhatatlanul is, beleesünk abba a csapdába, hogy
megpróbáljuk szeretteinknek a legmegfelelőbbet, legtökéletesebbet kinézni és megvenni; csak azért, hogy
abban a percben boldoggá tegyük. Sokakban kitör a vásárlási, takarítási, főzési láz; nem beszélve a megfelelés
kényszeréről: „Biztosan örülni fog neki, biztos tetszik
majd neki, be fog válni…?” Hasonlónál hasonlóbb kérdések kezdik egyre inkább átjárni agyunkat és gondolkodásunkat. Hirtelen azon kapjuk magukat, hogy fáradtan belecsöppentünk a Karácsonyba és Jézus Krisztus nem is igazán született meg bennünk. Egyfajta önigazolás tör ki rajtunk, hogy milyen ügyesek voltunk,
mert mindent, amit beterveztünk, sikerült megcsinálni, megvenni, kipipálni és mindenki boldog.
Karácsonykor nem az ajándékozást, hanem Jézus
Krisztus megtestesülését ünnepeljük. A világmindenséget alkotó Isten fia emberré lett, hogy megmutassa,
milyen az igazi szeretet és minket az üdvösségre vezessen. Karácsonykor a hangsúly Jézus Krisztuson van, az
ő születésén és annak körülményein. Mi is szeretetteljes körülményeket teremtünk környezetünkben, hasonlókat, amilyen Jézus születésekor is lehetett.
Ez a meghitt légkör azonban elképzelhetetlen a kisded Jézus édesanyja, Szűz Mária nélkül. Nélküle nem
ünnepelnénk! Szűz Máriáról a Szentírás keveset, de annál lényegre törőbben ír, csak a legfontosabb dolgokat
tudjuk meg róla. János evangéliumában csupán kétszer
szerepel, de ott is jelentőségteljes helyen: a kánai menyegzőn (Jn 2,1-12) és a keresztre feszítéskor (Jn 19,2527). Tehát Jézus Krisztus nyilvános működésének kezdetén, illetve végén. A Szentírás többi könyveiben azt
látjuk, hogy Mária tolakodásmentesen támogatja Fiát,
hivalkodás nélkül, csendben. Soha a legkisebb jelét
nem mutatja az ellenkezésnek, visszavágásnak vagy önigazolásnak: hogy Ő a Messiás anyja, ezért magasabb
rendű hely illeti meg bármely asszonynál. Egyetlen kísérletet sem tesz, hogy rávegye Jézust döntése megváltoztatására! Teljes engedelmességet tanúsít Fia iránt.
Itt mutatkozik meg egyedülálló személyes szentsége.
Mária élete cseppet sem volt gondoktól mentes. Attól,
hogy az Úr Őt választotta ki, nem jelentette automatikusan azt, hogy élete könnyű lesz. A nehéz pillanatok
kezdettől ott voltak életében: az angyali üdvözlet utáni
jegyesi válság; útra kelés állapotosan Betlehembe; a
szülés körülményei; Egyiptomba menekülés; később
pedig Fia keresztre feszítésekor. Mária a szenvedésből
tanult engedelmességet. Egyre nagyobb engedelmesség szükségeltetett ahhoz, hogy túl tudjon jutni az egyre
súlyosabb megpróbáltatásokon. Épp ezért tud együtt
érezni gyöngeségeinkkel, fáradozásainkkal, kísértéseinkkel, mivel hozzánk hasonlóan mindenben próbára
tétetett, a bűntől azonban mentes maradt, úgy mint Jézus.

Szűz Mária, Fia mellett egy új típusú örömet fedezett
fel, mégpedig annak az örömét, hogy nem cselekszi saját akaratát: engedi Istennek, hogy Isten legyen, Fiának, hogy fia legyen. Cselekedeteiben és gondolkodásában teljesen, egészen átengedi magát az Úrnak, ráhagyatkozik, engedi, hogy Ő vezesse. Ez a hitbeli anyaság
teszi Őt Krisztus legengedelmesebb tanítványává.
A mi életünkben megtapasztalható öröm is arányos
választásunk tárgyával. Ha magunkat választjuk, igencsak nyomorúságos forrásunk lenne, amiből táplálkozhatunk. Ha Krisztust választjuk, Ő örökké tartó és kifogyhatatlan öröm forrása lesz számunkra. Nem egy jó
program, feladat vagy hivatás választása ad igazi örömet, hanem Isten akaratának választása (a jelen pillanatban).
Szűz Mária élete és hivatása megmutatja számunkra,
hogy az isteni kegyelem folyamatosan jelen van életünkben még akkor is, ha nem vesszük észre. Mária útja
az isteni hivatás útja, és ez az út nem mentes a keresztektől: nem csak kezdeti kétségek vannak, hanem gyakoriak a fellépő kísértések is. Az elégtelenség érzése végig elkíséri Máriát is, ám ő tudja, hogy számíthat Isten
kegyelmének támogatására. Abból a bizonyosságból
táplálkozik, hogy Isten kegyelme vele van, ebből olyan
erő származik, ami bátorságot ad Neki a jelenben: bátran végezze azt, amit Isten kér tőle itt és most élete
minden területén; bátran vállalja azt a hivatást, amelyet Isten megmutatott számára; bátran élje meg a hitét, anélkül, hogy elrejtené vagy kisebbítené.
Jézus nem tudja megmutatni nekünk, hogyan kell őt
követni, de Mária igen! Mária kinyújthatja felénk anyai
kezét, és minket, kicsinyeket is elvezethet maga után
szent Fiához, hiszen az apostolnál is nagyobb joggal
mondhatja: „Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok” (1Kor 11,1).
A karácsonyt megelőző időszak, nemcsak fizikailag
sötét időszak, hanem lelkileg is: Mária is sötétséget élhetett át mindaddig a legboldogabb pillanatig, amikor
kisgyermekét, a világ üdvözítőjét világra hozta. Micsoda boldogság lehetett! Hiszen számunkra is az, mikor egy újszülött baba érkezik a családba. Mária kilenc
hónapon keresztül várta gyermekét, türelmesen, nem
sürgette az időt, nem zúgolódott.
Adventkor fényre vágyik az ember, de vajon mi, vagy
inkább Ki az igazi fény? Sokan megelégednek e világnak a fényeivel, azonban Isten ennél többet ígér nekünk: az üdvösséget. Ehhez a lelkünkben kell fényt
gyújtani, mégpedig bűnbánattal és Isten irgalmába vetett hittel, hogy valójában megszülessen bennünk az
Üdvözítő.
Kérjük ebben az időszakban is Szűz Mária oltalmát,
segítségét imáinkban, hogy egyre inkább úgy tudjuk
szeretni és követni Fiát, Jézust, ahogy Ő: csendben, türelemmel, szolgáló szeretettel, Istenre figyelve, az Úrra
hagyatkozva. Így születik meg bennünk is Jézus Krisztus, a jó szándékokból, cselekedetekből és az Isten
iránti szeretetből.
Horváth Péter
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Csodák ma is vannak
A rákócziligeti templom megáldása, 2021
Csodák manapság már nem történnek, mondják talán
sokan szomorúan. Én pedig egy mindannyiunk által átélt mai csodáról szeretnék most beszámolni.
Álljon itt most egy kis történelmi visszapillantás: a XX.
század harmincas éveitől két temploma volt Dunaharasztinak, az úgynevezett falusi nagytemplom, a vasúton túl pedig, az úgynevezett rákócziligeti templom,
amely 1932-ben épült Szent Imre tiszteletére. Valószínű azért lett Szent
Imre templom, mert a falusi nagytemplom Szent István nevét viselte, ez
1904-ben épült neogót stílusban. Egy
harmadik templom, egy kis kápolna is
volt Dunaharaszti és Taksony között, a
Kálvária-dombon, amely még a XVIII.
században épült. A második világháborúban mind a három templom elpusztult 1944 decemberében, mert itt volt a frontvonal,
Budapesten a németek, Budapest alatt az orosz csapatok. A nagytemplomot a falusi hívek újra felépítették az
ötvenes években, a kápolna is ideiglenes tetőt kapott a
hetvenes évek végén, de a ligeti templom nem épült
meg újra. Bár több próbálkozás is történt a hetvenes
években, de végül maradt az úgynevezett „kistemplom”, amelyet az elpusztult templom melletti lelkészi
lakásból alakítottak ki azzal, hogy kivették belül a közfalakat. Ez egy kétablakos, sátortetős épület volt, mely
hetvenöt éven át szolgálta a ligeti híveket. A vágy mindig élt a hívekben a templom újjáépítésére. 2000-ben
történt is egy újabb próbálkozás, de nem valósult meg.
Amikor átvettem a ligeti egyházközséget 1998-ban, egy
vasárnapi szentmise előtt elém állt egy ligeti asszony a
következő kérdéssel: „Plébános úr, mikor épít nekünk
új templomot, mert az atya, aki elment, megígérte. Azt
válaszoltam neki: „Ha majd felépül itt a Ligeten a lelki
templom, akkor lesz kőtemplom is. Mivel főleg idősebb
emberek jártak oda, meg néhány fiatalabb család, ahhoz elegendő is volt akkor ez az ideiglenes épület.
Mivel a három egyházközség ellátása sok volt nekem, a
püspök atya káplánokat helyezett mellém. Főleg ők jártak vasárnaponként a Ligetre misézni, a kistemplom
egyre jobban megtelt régebben itt lakott és újonnan betelepült fiatal kisgyermekes családokkal, ezért a kápolna mind szűkösebbnek bizonyult. Aki nem jött idejében, bizony már csak a folyosón, vagy az udvaron kapott helyet.
Közben nagy összefogással újjáépült a Dunaharaszti
Kálvária-dombon álló Szent Kereszt kápolna 2012-ben.
Mindössze 85 ezer forinttal indultunk neki a kápolna
újjáépítésének, a munkálatok megkezdésével azonban
beindult az adakozás, és végül megtudtuk oldani a teljes építkezést.
Ilyen előzmények után a ligeti fiatal családok elhatározták, hogy templomépítésbe kezdenek. Az új templom
építésére, a korábbi gyűjtések eredményeként, akkor
mindössze 5 millió forint állt rendelkezésünkre.

Megalakult egy kis templomépítő csapat: Apró Tamás,
Bors András, Bartus Péter, Dékány Zsolt, Fülöp Győző,
Horváth Tibor alkotta, kiegészülve a káplán atyával és
jómagammal. Az mondtuk, hogy a Jó Isten velünk lesz,
és az Ő segítségével fel fog épülni az új rákócziligeti
templom.
2013 decemberében meghirdettük a pályázatot. Hét
pályamunka érkezett, amelyek közül kiválasztottuk azt,
amelyik a legjobban tetszett mind a híveknek, mind a
templomépítő csapatnak. Elkezdődött a tervezés, az
engedélyezés, valamint a régi templom földalatti maradványainak eltávolítása. Az alapkövet 2014. november 21-én tette le Dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök atya, aki anyagilag és
sok segítségével támogatott bennünket. 2015-ben elkészült az új templom alapja, 2016-ban szerkezetileg a
templom, majd 2017-től sorban, ami
következett. Téglajegyeket árusítottunk 1 000-50 000 forintos címletekben. A hívek, amikor látták, hogy tényleg elkezdődött a templom építése,
hozták a támogatásukat. Nagyon sok milliót adtak öszsze a dunaharaszti és környékbeli hívek, de külföldi
testvérvárosi támogatást is többször kaptunk. Dunaharaszti város is jelentős anyagi és építési támogatást
adott. A gondviselő Isten segítsége állandóan velünk
volt. Mindig tudtunk fizetni, amikor kellett, honnan és
hogyan, az a jó Isten titka. Hét éven át minden szentmisében elimádkoztuk a Ligeten a templomépítési
imádságot. A templomépítést szervező és irányító kis
csapat a hét év alatt rendszeresen összejött az aktuális
feladatok megbeszélésére. A teher nem az én vállamon
volt, ők mindent intéztek. Nem is tudtam volna a két
másik egyházközség, Dunaharaszti nagyplébánia és
Taksony mellett mindent intézni. Itt köszönöm meg
állhatatosságukat, kitartásukat, önzetlen fáradozásukat.
A láható templom mellett felépült a láthatatlan templom is. Ma több családközösség, imacsoport, énekkarok, ifjúsági hittan-csoportok működnek, elsőáldozási,
bérmálási előkészületek folynak, a templomban szentségimádás, a régi kápolnából kialakított közösségi házban karitász csoport, baba-mama kör, bibliaóra (bár
most ideiglenes szünetel), a cserkészcsapat, a szentjánosbogarak kaptak működési teret, számos hittan-csoport van óvodától a középiskoláig.
Végül is a templom elkészült és ez év október 30-án
szombaton, Marton Zsolt váci megyéspüspök úr megáldotta az új rákócziligeti Szent Imre templomot, tizennyolc pap, nagyszámú hívősereg jelenlétében. Akik
nem fértek be a templomba, kivetítőn kapcsolódhattak
be az ünnepi szentmisébe, de a youtube csatornán is,
élőben közvetítettük az eseményt. A szentmisén a nagytemplom Szent Cecília és a budapesti Szent Rita kápolna kórusa énekelt. A szentmise után az egyházközség vezetői meleg étellel kínálták a vendégeket. A gyermekek számára is sok érdekes játék volt, még lovaglás
is.
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Zárszó keretében még ennyit: szándékunk volt, hogy Dr. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök atyának megköszönjük a sok támogatást, ezért meghívtuk november 21-ére, vasárnapra, hogy tartsa
meg a ligeti szentmisét, és áldja meg az új harangot a szentmise keretében (az új harang nem készült el a templom megáldására).
Még egy érdekességet szeretnék megemlíteni: érdekes egybeesés
volt a templom építésének történetében: 2014. november 21-én,
Szűz Mária templomi bemutatásának ünnepén történt az alapkőletétel, és az új templom építésének utolsó mozzanata, az új harang
megáldása Dr. Beer Miklós püspök által pontosan hét évre ugyan
arra a napra esett, 2021. november 21., Szűz Mária templomi bemutatásának ünnepére.
Mégis csak vannak ma is csodák, csak észre kell venni!
Láng András dunaharaszti plébános

Életem része: a templomépítés
Szeretek építeni. Új dolgokat tanulni, kitalálni, emberekkel beszélni, szervezni. Látni azt, ahogyan kiemelkedik az épület, felöltözik, megtelik élettel. De templomot építeni egész más. Nem magunknak készül, hanem a közösségnek, a Jézussal és embertársainkkal való találkozásokhoz.
Egy különleges történelmi pillanat ez az életünkben. Ha megnézzük
a templomunk építésének történetét, nem csak egy építési naplót
láthatunk. Kiérződik belőle a jótékonyság, adomány, közösségi
munka. A történet mögött ott a lélek, az imáink, az elképzelhetetlen
mennyiségű szeretet, vágyakozás, várakozás. Ilyen pillanat csak néhány van, így meg kellett élnünk az előttünk álló út minden göröngyét.
Isten ajándékai számomra a „templomépítők”. Amikor ráléptünk
az útra, tudtuk, hogy nehéz lesz, hisz mindannyian építettünk már.
Van akinek ez a szakmája, van aki „csak” a családi házát építette fel.
Készültünk lélekben, hogy elfáradunk, ezért is jó, hogy megalakult
a templomépítő „bizottság” hét családapából. Hogy miért ez a csapat jött össze, miért ennyire különböző emberek, miért nem csatlakoztak azok, akikre gondolt a közösség és miért azok akikre nem
számítottak – sokan kérdezték tőlem is, hogy én mit keresek ott. De
ezt csak a Szentlélek tudja.
Más szakmai tudás kellett, mint amit hoztunk magunkkal. A különböző vezetési, pénzügyi diplomáinkat, kockázatkezelési tapasztalatainkat és egyéb papírjainkat már az elején sutba dobhattuk, mert
ez más volt. Ha gondolkodtunk volna, hogy mire van szükség egy
ekkora projekthez, akkor bele sem kezdünk. Kicsiny kezdőtőkével
indultunk, de mindig jött a következő adomány, egy telek, egy nagyobb hozzájárulás, segítség az egyházmegyétől, más emberek adományából, az önkormányzattól, ajándékozott munkák. Ha az ember nem hitt eddig, akkor itt megtanulta, mi az, amikor az Úr építi
a házat velünk. Mindig csak meg kellett tennünk a ránk kirótt és
személyre szabott feladatot.
Az emberi természet nem könnyű. Már az elején voltak kétkedések,
szurkálódások, negatív háttérhangok – sajnos az egyikünk emiatt
ki is lépett a templomépítők közül, ezt is túl kellett élnünk. Ekkor
tudtuk meg, hogy nem csak az épületet kell felhúznunk, hanem egy
közösséget is fel kell építeni és erre nem elég három hónap, mint
egy házra. András atya a háttérből figyelte munkálkodásunkat, támogatott bennünket sok bizalommal és reménységgel, hiszen ez
nem az első nekiindulás volt. De az alapgondolat is András atyánktól származik: elsősorban nem pénz kell, nem a vállalkozásokat kell
megkeresnünk, hogy dobják össze az épületet, hanem az ide járók
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felajánlása, áldozata kell, hogy legyen a templom. Így érezhetjük
magunkénak, így fogunk ide belépni, ilyen módon lesz a miénk. Így
persze hosszú idő lesz az építés – gondoltuk –, de reménykedtünk,
hogy épül a közösség, és a tagjai lehetünk.
Áldott pillanatok, amik megmaradtak a mögöttünk lévő utazásból.
Csak állunk a régi kistemplom napsütötte falának dőlve és nézzük,
ahogy a helyére emelik a torony sisakját… Szenteste napján a még
csupasz beton és téglafalak között várakozva a betlehemes játékra,
a szalmabálák illata a jászolt juttatja eszembe… András atya aranymiséjén a kertben a szeretetvendégség végén szilvapálinkával koccintunk, az jut eszünkbe, hogy egy csoda, hogy ma itt lehetünk és
áll a templom épülete… A reggeli ködös időben a misére sétálva,
kibukkan a nap és először pillantom meg a templom előtt elkészült
teret… Néhány érzés, amely örökre megmarad.
Isten ajándékai az emberek. A különleges zamatos pálinkák végig
kisérték az építést, de emellett barátság lett közöttünk. A közös célért való küzdelem során az együtt töltött idő embert próbáló volt,
időközben sok dráma is történt velünk. Családi krízisek, mélypontok, együttérzés, egymásért való imák, széttörhetetlen kapoccsal
fűztek össze bennünket.
Hála legyen, hála legyen, hála! Hálás vagyok, hogy most már be tudunk lépni a templomba. Észreveszem ugyan a repedéseket,
összemázolt burkolatszéleket, egyenetlen falat. Mindegyik egy pillanatra emlékeztet és arra, hogy a földi élet nem tökéletes, de mégis
van benne harmónia. De, ha feltekintünk a misén Jézus jelenlévőségére, ott a tökéletesség ebben a repedező világban.
Hálás vagyok a templomépítőknek, akik tudják, hogy nem a földi
elismerés a fontos, csak apró munkások vagyunk Isten nyájában.
Hálás vagyok értük, Tibiért, Péterért, Zsoltiért, Tamásért, Andrisért, hogy vannak. Hálás vagyok András atyámért, aki lelket öntött belénk, a káplán atyáinkért, hogy az útjainkat egyengették és a
ligetiek közösségéért, amelynek talán kicsit már én is tagja lehetek.
Mert egy elképzelhetetlen dolog történt velem: részt vehettem a
templomépítésben.
Fülöp Győző

Az idővonalat Bors Andrással közösen állítottuk össze:
2012. április 25. – Egyházközségi gyűlés: először merül fel lehetőségént, hogy épüljön templom.
2012. augusztus 27. – Megalakul az építőbizottság.
2012 szeptember – Tiszajenő, Táborfalva, Nyáregyháza –
templomlátogatások.
2012. szeptember 16 – Kérdőív, hogy a közösség új templomot vagy
hozzáépítést szeretne-e. Igen, új templomot szeretnénk!
2012. október 9. – A tervezők meghívása.
2012. december 12. – Beérkezett koncepciótervek 7 db.
2012. december 15. – A koncepciótervek kiállításra kerültek
a templomban, szavazólapok készültek.
2013. január 3. – Több tervre lehetett szavazni sorrendben,
súlyozva lettek és Apró Tamás terve nyerte el a szavazók, templomba járók és András és Laci atyával kiegészült építési bizottság
választását.
2013. május 6. – Berta László atya megírja a templomépítési imát.
2013. május 31. – Elkészül a terv részletesebb változata, képekkel,
videóval.
2013. július 2. – Elkészül a színes ablakok terve.
2013. szeptember 6. – Elkészülnek a templombelső, a liturgikus tér
és a bútorok első tervei.
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2017. december 18. – A tető építése elindult.
2018. január 17. – Elkészült a cserepezés,
szép fehér hó esett.
2018. február 25. – Király Csaba orgonaművész
jótékonysági koncertje a Szent István templomban.
2018. május 5. – Mennyei party. Jótékonysági est
az épület felöltöztetésére: „Betonból templom”.
2018 június 2. – Közösségi munka. Új kerítésalap
kijelölése, egy részen betonöntés.
2018 május-július – Külső szigetelés, vakolás, festés.
Belső vízszigetelés, elektromos szerelés, gépészeti
előkészítés, hűtés-fűtés csövezése, aljzatbeton, külső
nyílászárók, villámvédelem.
2018. szeptember 15. – Gyermekmise az épülő falak
között, családi nap.
2018. október 12. – Elkészült a külső festés, burkolás,
felöltözött a templomunk.
2018 november – Elindultak Dunaharaszti és Taksony
katolikus plébániák facebook oldalai.
2018. november 4. – Szent Imre búcsú,
családi találkozó.
2018. december 24. – Cserkészek betlehemese
az épülő templomban.
2019 január-március – Belső nyílászárók.
2019 március-július – Teljes burkolás, festés,
nyílászárók, fűtés-hűtés, elektromos hálózat, vakolás,
világítás, vizesblokk, mosdó, emelvény, szentély.
2019. június 26. – Elkészül az első üvegablak,
Szent Imréről.
2019. július 7. – Láng András atyánk aranymiséje, 50
éves papi évfordulója, átköltözött Jézus az új templomba.
2019. július 7-től – a ligeti szentmisék
az új templomban, a kápolna közösségi ház lett.
2019 szeptember 15. – Gyermekmise, családi nap
az új templomban.
2019 november 10. – Szent Imre búcsú. Új orgona.
2019 október 27. – A színes üvegablakok elkészültek
adományokból.
2019 december – Hangosítás.
2019 december – Teljesen tele a templom, karzat,
gyerekszoba, plusz székek mindenhol, sok gyerek.
A közösség is épül.
2019. december 22. – Adventi gyertyagyújtás.
2020. március-május – Nincs miselátogatás,
élő szentmisék közvetítése.
2020. június – Az első pad elkészül.
(2021. február 7. – Új dunaharaszti katolikus iskola
alapításának gondolata, kérdőívek)
2021. szeptember, október – Befejező munkák: kerítés,
templom előtti tér, álmennyezet, bútorok, kórusemelvény, nagytakarítás, világítások, szigetelés átalakítása,
festés javítása, stb. Nagy hajrá a célegyenesben.
2021. október 30. – Az új templom megáldása Marton
Zsolt püspökünkkel. Családi nap, egyházközségek jótékonysági zenés vigadalma a Művelődési házban.
2021. november 21. – Az új harang szentelése Beer
Miklós püspökkel.

2013. november 11. – Elkészülnek az engedélyezési
tervek első változatai, közte számos szakági tervvel.
2014. február 3. – Engedélyezési terv folyamatos
egyeztetésen, első költségvetési tervezet.
2014. március-augusztus – A statikus beteg,
húzódik az engedélyezési terv.
2014. június 6. – e-napló indul.
2014. szeptember 9. – Elkészült a beadható
engedélyezési terv.
2014. szeptember 21. – Az alapozáshoz elkészül
a költségvetési kiírás.
2014. szeptember 27. – Megkaptuk az építési
engedélyt.
2014. október 21. – A tervek egyeztetése Vácott
Beer Miklós püspökünkkel és a főépítésszel.
2014. november 21. – Alapkőletétel Beer Miklós püspökünk által (időkapszulában: okirat az építés körülményeiről, Krisztus fénye, Haraszti Hírek újság, Magyar Nemzet, templomépítő ima, pénzérmék, fényképek a búcsúról, képviselő testületről)
2015. február 14. – Kitűzésre kerül a tartópillérek
helye, árajánlatok érkeznek a szerkezetre.
2015. február 28. – A közösség a régi terepet rendezte,
előkészület az építésre. Ezt még mindenki csinálhatta.
2015. március 16. – Indul a munka.
Gépi tereprendezés.
2015. április – Gomép árajánlatát elfogadtuk, átadásra
kerül a terep.
2015. június – Elkészült az alapozás.
2016. február 26 – Indul a szerkezet építése.
2016. március 5. – Pitti Katalin operaénekes és
Matuz Gergely fuvolaművész jótékonysági koncertje
a Művelődési házban.
2016. április 23. – A Dunaharaszti-Taksony
egyházközségek jótékonysági bálja.
2016. augusztus 18. – Átadásra került a szerkezet,
a toronnyal (még sisak nélkül).
2016. szeptember 25. – A Dunaharaszti Szent Cecília
Kórus 25 éves, jubileumi, jótékonysági koncertje.
2016. október 9. – A Csillag kórus jótékonysági
koncertje a leendő templomtérben.
2016. november 5. – Sillye Jenő és barátai
jótékonysági koncertje a ligeti kápolnában.
2016. december 24. – Pásztorjáték a leendő
templomtérben.
2017. március – Felkerül a templom toronysisak.
2017. április 24. – A kereszt felkerül a toronyra,
áll a templom!
2017. április 30. – Cimbora jótékonysági koncert.
2017. május 13. – Jótékonysági est és bál a tető
kivitelezésének támogatására.
2017. szeptember 10. – Haraster Dorfmusik
egyházzenei jótékonysági fúvós koncertje a Szent
István templomban
2017. október 1. – Dr. Bednarik Anasztázia
orgonaművész jótékonysági koncertje a Szent István
templomban
2017. december 10. – Adventi jótékonysági
hangverseny a Szent István templomban.
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2021. október 30. A ligeti új Szent Imre templom megáldása
Láng András plébános atya köszöntője:
Főtisztelendő és kegyelmes Megyéspüspök úr! Kedves paptestvérek, a társegyházak lelkészei, polgármester urak, önkormányzati képviselők, egyházközségeink
vezetői, a templomépítésben résztvevő
vállalkozók, kedves vendégeink, egyházközségeink minden tagja! Köszönjük Püspök úrnak, hogy eljött megáldani az új ligeti templomot. A Ligeten
élő hívek fájdalmasan élték át, hogy
1944 decemberében romba dőlt az alig
egy évtizede megépült templomuk. 75
éven keresztül az úgynevezett kistemplomban tartották a szentmiséket, és
minden egyéb egyházi eseményt, amely
most közösségi házzá alakul. Bár kétszer is megpróbálták újra fölépíteni
templomukat, 1972-ben és 2001-ben,
de sajnos nem sikerült. 2013-ban indult
el az új templom megépítésének szándéka. 2014-ben volt az alapkőletétel, november 21-én.
2015-16-ban megépült szerkezetileg az új templom, és
mostanra készült el kívül-belül teljesen. A teljes bekerülési költség eddig 305 millió forint volt. Úgy is nevezhetjük templomunkat, hogy a gondviselő Isten háza.
Egyrészt hét éve, hogy minden szombati és vasárnapi
szentmisében elimádkoztuk a templomépítés imáját,
valamint Isten gondviselése elrendezte, hogy amikor fizetni kellett az elmúlt években, akkor mindig volt pén-

zünk. Pedig az induláskor mindössze 5 millió forintunk
volt. Itt szeretnék köszönetet mondani annak a nyolctagú templomépítő bizottságnak, akik minden anyagi
ellenszolgáltatás nélkül nyolc éven át intézték, szervezték, irányították a templomépítés ügyét. Külön megköszönjük a
Váci Püspökségnek, a püspök atyáknak
az anyagi támogatást, amely az elmúlt
években 104 millió forintot tett ki. És
megköszönjük Dunaharaszti város adományát, egyrészt az évek folyamán kaptunk mintegy 23 millió forintot, a többit
pedig a templom körüli kert mutatja, így
összesen 70 milliós támogatás érkezett
az önkormányzat részéről. Nekik most
külön megköszönjük ezt, valamint a
kedves híveknek, az altdorfi testvéreknek, különböző testvér egyházközségek
plébánosainak az adományát, és sorolhatnák nagyon sok mindenkit, külön-külön. Elmondhatjuk, hogy nemcsak a látható épület készült el, hanem az itteni lelki templom is fölépült az elmúlt 20 év
alatt. Erről egyházközségi elnökünk számol be Püspök
úrnak és a jelen levő kedves testvéreknek. Majd elhangzik még köszöntés protestáns lelkész testvérünk és a
polgármester úr részéről is. Szeretettel kérjük Püspök
urat, hogy áldja meg új templomunkat.

Bors András, a ligeti Szent Imre egyházközség világi elnöke:
Főtisztelendő kegyelmes Megyéspüspök úr, tisztelt
plébános atyák, tisztelt polgármester urak és képviselők, kedves vendégek, kedves testvérek!
Amikor Velkei Karcsi bácsi után én lettem az egyházközség elnöke, és megkérdeztem, hogy pontosan mi is
a feladata az elnöknek, egyetlen egy konkrétumot
mondtak, köszöntenie kell a püspököt, amikor meglátogatja az egyházközséget. Azt álmomban sem gondoltam, hogy ezt egyszer egy templomszentelésen fogom
megtenni. Nagyon sok köszönő szó hangzott már el
előttem, nincs könnyű dolgom. Milyen jó lenne név szerint felsorolni mindazokat, akik adományoztak a templomra, de talán megbocsájtják, ha ezt most nem fogom
megtenni. Kinyomtattuk a neveket, a hirdetőtáblán olvassák el, amikor mennek kifelé a templomból. Én néhány mondatot arról szeretnék beszélni, hogy kik azok,
akik a köszönetet mondják. Kiknek épült ez a templom,
és hogyan, miként indult ez az építkezés. Néhány héttel
ezelőtt egy távolabb lakó, baráti család látogatott el
hozzánk, és a szentmise után az édesapa megkérdezte,
hogy az a ház, ami olyan közel van a templomhoz, az
idetartozik? A régi kistemplomra gondolt, amiről először én sem vettem észre, hogy templom, amikor térkép alapján itt keresgéltem. Pedig egy nagyon különleges közösségnek adott otthont. Az idejáró őslakos harasztiak befogadták az évek során ide települőket.

Jöttek fiatal családok, kisgyerekekkel, aztán nagyobb
gyerekekkel, aztán még újabb kisgyerekekkel. Aztán az
évek során barátságok indultak, családcsoportok szerveződtek, de idejárnak most is a Bárka-közösség tagjai
is. Mindannyian biztos emlékezünk arra, hogyha a fél
10-es vasárnapi misére az utolsó pillanatban vagy az
után érkezett esetleg valaki, akkor nem büntetésből
nem tehette be a lábát a templomba, hanem azért, mert
fizikailag nem fért be. És mégis egyre többen voltunk.
Jó volt a misék után sokáig beszélgetni, résztvenni a
nyárzáró családi délutánokon, jó volt itt lenni a búcsú
utáni birkapartyn, az adventi gyertyagyújtásokon. Jó
volt tartozni valahová. Azt gondolom, hogy innen indult a templomépítés. És hogy kiknek épült ez a templom? Nemcsak azoknak, akik rendszeresen idejárnak
vasárnaponként vagy hétköznap is a szentmisékre, magukénak érezhetik mindannyian azok, akik téglajegyet
vettek, talicskát toltak, adományt adtak vagy ötletet
hoztak. Hívjuk őket szeretettel, jöjjenek el minél többször szentmisére, a közösségi alkalmakra. Vegyük észre
nemcsak az épületet, hanem az embereket is. Az utóbbi
évek minden személyes kapcsolatot próbára tettek, vegyük észre, hogy jó itt lenni, itt jól lehet beszélgetni a
Jóistennel, barátainkkal, felebarátainkkal. És ha majd
ez a templom is kicsinek bizonyul, az Isten segítségével
biztosan találunk rá megoldást.
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Marton Zsolt váci megyéspüspök atya homíliája:
Főtisztelendő Esperes úr, főtisztelendő kedves András atya, Zsolt atya, paptestvérek, nagytiszteletű lelkész
úr, a testvéregyházak igen tisztelt jelenlévő lelkipásztorai, polgármester urak, közjogi méltóságok, Krisztusban kedves testvéreim, ünneplő közösség!
Nagy nap ez a mai. Hallhattuk a bevezetőben András
atyától és a kedves köszöntőktől, milyen komoly vágy
állt ennek a templomnak a megépítése mögött, és milyen komoly előkészületek és fáradalmak tették lehetővé, hogy elkészült a templom, és a mai napon megáldásra kerül. Bizonyára a testvérek közül sokan építettek házat, a paptestvérek is építkeztek bőven, én magam is plébános koromban, vagy költöztünk új lakásba, új otthonba, és tudjuk
ennek a fáradalmait és örömeit, hogy
mit jelent számunkra. Amikor katolikus
ember házat épít, vagy új lakásba költözik, akkor első gondolatai közé tartozik,
hogy kéri a közösség papját, áldja meg a
házat. A házak házát pedig a püspök
szenteli föl vagy áldja meg, erre került
most sor. Számos esetben történik meg,
hogy egy család, éppen, hogy elkészül az
otthon, éppen, hogy kész ház, már beköltözhető, de nincs teljesen berendezve, tökéletes állapotban, mégis beköltözik, mert ezt
fontosnak tartják, vagy a szükség ezt hozza. Hát, itt is
valami hasonló történt, amint beköltözhető volt az épület, két évvel ezelőtt a testvérek már birtokba vették,
nem voltak meg ezek a szép padok, számos dolog hiányzott, de az imaélet már elkezdődött. És most, amikor szépségében van a mi templomunk, a dunaharaszti
rákócziligeti új templom, akkor megáldottuk. A templom oltára, ahol most állok, eredetileg 2007-ben a Taksonyban és itt, Dunaharasztin megrendezett 3. Váci
Egyházmegyei Találkozóra készült, és itt kapott aztán
elhelyezést. Szép méltó hely ez itt számára.
Mit jelent a templom a keresztény ember számára,
mit jelent a templom a katolikus ember számára? Talán
sokan tudják, hogy az Ószövetségnek, tehát a zsidóságnak egyetlen temploma volt, a jeruzsálemi, ennek
egyetlen fala az úgynevezett siratófal, ami még mindig
megtalálható, hogy az eredeti szépségében ragyogó jeruzsálemi templom az imádságnak és az áldozatbemutatásnak a helye volt. A keresztény templom valamiképpen folytatta ezt, az imádságnak és az áldozatbemutatásnak a kultuszát. A templom és a liturgia Isten Igéjének és az Oltáriszentségnek, az Eucharisztiának, eme
két valóságnak, eme két csodálatos dolognak az ünneplésének a helye és alkalma. Ahogy hallottuk az ószövetségi olvasmányban Nehemiástól, fölolvastatják a törvényt. Itt is, ahogy hallhattuk az olvasmányt, a szentleckét, az evangéliumot, Isten üzenetének, az Ő Igéjének a fölolvasása, magyarázata történik vasárnapról
vasárnapra, szentmiséről szentmisére. És ugyanakkor
hamarosan föl lesz majd díszítve ez a még csupasz módon itt álló oltár, ahol Jézus Krisztus bennünket az
Eucharisztia asztalához hív. Örömet és hálát érzünk,

hogy Jézus odaadta magátértünk, és meghívott bennünket az asztala köré. A katolikus ember számára a
Szentháromság valamely Isteni Személyének, valamelyik szentnek a tiszteletére fölszentelt épület a templom. Ugyanakkor Szent Pál apostol az első korintusi levélben azt mondja, hogy mi vagyunk Isten épülete, mi
vagyunk Isten templomai, élő kövek, akikben a Lélek, a
Szentlélek működik. A templom az imádság helye és
szent lehetősége. A templom magát az Egyházat, az
imádkozó közösséget is jelenti.
Nekünk, embereknek szükségünk van fizikai helyre
és időre az imádathoz. A templom fizikai valóságában
az emberek számára Isten házát jelenti,
és itt van az ég kapuja. Mert itt földön
testből és lélekből, anyagból és szellemből élünk, így szükségünk van a liturgiára, az ünneplésre, mert itt a földön a dicsőítésünket az anyagvilág művészileg
megformált alkotásain keresztül fejezzük ki. A templom megáldásának az ünnepe erre utal. Dicsőítjük az Urat, és hálát adunk az Ő teremtményeiért.
A templom megáldásának ünnepe az
Egyház egész közösségnek és az Egyházmegyének is ünnepe. A plébániaközösség ünnepe, és ezen belül a családok ünnepe. A plébániai közösség családokból áll. András atyával beszélgettünk, és olyan szépen elmondta, itt a családok adták
össze az energiájukat, lelkileg, szellemileg, anyagilag,
nagy mértékben, és ezért épülhetett fel ez a szép templom. A család együtt jön a templomba, együtt imádkozik, utána pedig találkozik más családokkal. Én családreferens püspök is vagyok, szabadjon erről is szólnom.
Idén 40 éve, hogy Szent II. János Pál pápa, a családok
nagy pápája megírta a Familiaris consortio (családi közösség) kezdetű, nagy hatású apostoli buzdítását. Ferenc pápánk így tanít a családról: Mivel Isten terve szerint a család az élet és a szeretet bensőséges közössége,
ezért feladata, hogy egyre inkább azzá váljon, ami. Tudniillik az élet és a szeretet közösségévé. A férfi és a nő
hitvesi, családi közösség. Isten nem egy öncélú meghittség gondozását bízta a családra, hanem a világ otthonossá tételének izgalmas tervét. A család szolgál alapul ahhoz, hogy megvédjük magunkat. Komoly kihívások elé állít bennünket a mostani világ, a férfi és a nő
biológiai neme, társadalmi szerepei, a család fogalma
vannak most és lesznek egyre inkább a fókuszban.
Fontos tudatosítani magunkban, hogy olyan közösségnek, az Egyháznak, mint egy nagy családnak vagyunk a tagjai, amely több mint kétezer éve hirdeti Isten rólunk elgondolt szeretettörvényét. Bátran merjük
ezt továbbra is megvallani, képviselni, tanítani, és főképp saját életpéldánkkal tanúsítani.
A mai napon hálát adunk családjainkért, plébániai
közösségünkért, és az imádság helyét biztosító új, szép
templomunkért. Kérjük Istent, hogy a jövőben is tudjuk Őt tiszta szívből dicsőíteni, és egymást közösségként szeretni.
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Ha kissé szétnézünk a mai világban, sorra véve az országokat, lehetetlen föl nem figyelnünk arra a szomorú
tényre, hogy a család intézményével valami nagy baj
van. A párkapcsolatok az elmúlt fél évszázad során
egyre lazábbá váltak, ma már minden második házasság válással végződik, sok gyermek él csonka családban. Mindez nem tekinthető magánügynek, hiszen a
család a társadalom legfontosabb sejtje. Sajnos, ellene
hat a társadalmi és erkölcsi szabályok lazulása, az erkölcsi normák kötőerejének jelentős csökkenése. A
fogyasztói társadalom
hatása mintha itt is
megjelenne: néhány
évvel ezelőtt, ha valami
elromlott a háztartásban, akkor megjavíttattuk, ma pedig nem
vesződünk ilyesmivel,
inkább kidobjuk, és veszünk egy újat. Mindez
a kapcsolatainkban is
megjelenik: ha nem
működik úgy, ahogy elképzeltük, akkor kiszállunk, és kezdünk
egy újat. Sokszor hallani, azért válik egy házaspár, mert „kihunyt a tűz”, nincs már szenvedély. De
gondoljunk csak bele: sikerült-e valaha is valakinek egy
egész életet tüzes szenvedélyben leélni? Ma mintha
alulértékelnénk a szeretet, a megbecsülés, a tisztelet
összetartó erejét. Pedig a heves lángolás idővel garantáltan elmúlik, a többi ellenben akár örökre megmaradhat.
„Ha annak az országnak, ahol élsz, a jövőjét az határozná meg, ahogy a te családod él, minek nézne elébe
az az ország?” Ezt a kérdést tette fel Paul Johnson, híres
angol történész. George Bush pedig, az Egyesült Államok akkori elnöke, egyik beszédében mintha erre a
kérdésre adna választ, amikor kijelenti: „Országunk jövője a családok kezében van!” (Dr. DeRoth László:
Keresztény család? Ma?)
A Szent Család a családi élet mintaképe, az a család,
amelyben a megtestesült Ige földi életének legnagyobb
részét töltötte. A Szent Családot a Boldogságos Szűz
Mária, Szent József és Jézus Krisztus alkotja. A Szent
Családot a 17. században kezdték külön ünnepelni. XI.
Pius pápa a 20. század első felében a vízkereszt nyolcadába eső vasárnapra tette az ünnepet. 1969 óta a karácsony nyolcadába eső vasárnapon ünneplünk (Szent
Család vasárnapja).
E napon az Egyház szeretettel szemléli a betlehemi
barlangban a Szent Család tagjait, s oltalmukba ajánljuk családjainkat. A hagyományos családban a családfő
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az édesapa, aki a család fenntartója és védelmezője. Ő
nyújtja a biztonságot és az állandóságot. Nem volt ez
másképpen a Szent Család esetében sem.
A nyugati egyház legtöbb naptárának tanúsága szerint a 10. század óta március 19-én ünnepelték Szent
Józsefet. Róma is ezt a napot vette át, és először 1479ben majd 1621-ben vették föl az általános naptárba. Mivel József asztalos-ácsmester és egyben Jézus nevelőapja volt, így a munkások és az édesapák védőszentjének tekintik. IX. Piusz pápa 1870-ben Szent Péterrel
együtt az egyetemes katolikus egyház védőszentjévé
nyilvánította. Ferenc pápa 2020. december 8-án meghirdette a Szent József-évet, majd kiadta a Patris corde
(Apai szívvel) kezdetű apostoli levelét, amelyben mindnyájunk elé példaképül állította Szent Józsefet. Ebben
arról olvashatunk, Szent József úgy teljesítette ki apai
szerepét, hogy a háttérbe állította önmagát, és szeretettel a Messiás szolgálatának szentelte életét. Ferenc
pápa idézi itt Szent VI. Pál sorait, kinek meglátása szerint József apasága konkrétan abban fejeződött ki, hogy
„életét áldozattá tette, a megtestesülés misztériumának
és a hozzá kapcsolódó megváltó küldetésnek a szolgálatába állította; élt törvényes felhatalmazásával, mely a
Szent Család felett megillette, hogy önmagát, életét,
munkáját teljesen a Szent Családnak szentelje; a házastársi szeretetre szóló emberi elhivatottságát önmaga
emberfeletti feláldozásává változtatta, szívével és minden képességével együtt, és szeretetét a házában felcseperedő Messiás szolgálatába állította”. (Isegnamenti
di Paolo VI, IV, 1966)
Szent József Dávid nemzetségéből származott. Dávid
leszármazottjaként, kinek gyökeréből kellett Jézusnak
kihajtania Nátán próféta Dávidnak tett ígérete szerint,
és mint a Názáreti Mária férje, Szent József a pánt,
amely összekapcsolja az Ó- és az Újszövetséget.
Szent József bizakodik az Úrban, elfogadja élete történéseit, bátran vállalja feladatát a Szentlélek erejéből
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Dsida Jenő: ALÁZAT
Alázat az, bizonnyal alázat az
mikor nem merem kimondani a nevedet.
A felhők hátán juhokat legeltetek,
megyek utánuk pásztorbottal, szeliden.
Nem mondom, hogy elkárhozik, aki nem hisz
bennem. Ez az alázatosság.
Szédül a fejem, nagyobb szomorúság van
a kék mezőkön, mint a szivünk alatt.
Az aranyvirágot nem szakitom le, az örökkévalóság
illatát nem szivom, neked hagyom azt.
Amikor akarom, el tudom felejteni,
hogy tüzből vagyok és hozzád hasonló.
Szőrcsuhámról letépném a drágaköveket, de
nem bírom, a te műveid azok.
Kép: Bartolomé Esteban Murillo festménye
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fakadóan. Szembenéz családja konkrét problémáival,
engedelmes és befogadó Isten akaratával szemben. Képes a gondokat lehetőségként szemlélni, és bízni a
gondviselésben.
„Apává nem születik, apává válik az ember. És nemcsak azért válik azzá, mert gyermeke születik, hanem
azért, mert felelősséggel törődik vele. Valahányszor valaki felelősséget vállal valaki másnak az életéért, bizonyos értelemben apaságot gyakorol irányában. Apának
lenni azt jelenti, hogy a gyermeket bevezetjük az élet
megtapasztalásába, a valóságba. Ne tartsd meg magadnak, ne börtönözd be, ne birtokold, hanem tedd képessé arra, hogy döntsön, szabad legyen, elinduljon! Az
apa jelző mellett a hagyomány vélhetően ezért adta Józsefnek a „tisztaságos” jelzőt is. Ez nem egy merőben
érzelmi megjelölés, hanem a birtoklás ellentétét kifejező viselkedésmód összefoglalása. A tisztaság a birtoklástól való mentesség az élet minden területén. A szeretet csak akkor valódi szeretet, ha tiszta. A birtokolni
akaró szeretet végül mindig veszélyessé válik, bebörtönöz, megfojt, boldogtalanná tesz. Maga Isten is tiszta
szeretettel szerette az embert, szabadon hagyva arra,

hogy hibát kövessen el és szembe forduljon vele. A szeretet logikája mindig a szabadság logikája, és József
rendkívül szabadon tudott szeretni. Sosem helyezte önmagát a középpontba. Úgy tudott élni, hogy nem önmagát, hanem Máriát és Jézust helyezte életének középpontjába. József boldogsága nem az önfeláldozás,
hanem az önajándékozás logikájában rejlik.” (Patris
corde )
Szent József igaz ember volt: a mai szóhasználatban
vallásosnak, erényes, becsületes embernek mondanánk. Isten bízta rá Fiának nevelését. Munkában, tisztaságban, családszeretetben, Istennek való engedelmességben követendő példa.
Visszatérve Ferenc pápa leveléhez, imádkozzunk
Szent Józsefhez ezzel az imával:
Üdvözlégy, Megváltónk védelmezője, a Boldogságos
Szűz Mária hitvese. Terád bízta Isten az ő egyetlen Fiát;
benned bízott Mária; atyai gondoskodásoddal lett
Krisztus felnőtté. Áldott József, légy nekünk is gondoskodó édesapánk, és vezess minket az élet ösvényén.
Szerezz nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és
védj meg minket minden gonosztól. Ámen.
(Oláh János)

Kedves dunaharaszti hívek!
Marika néni Nyugat-Dunántúlon született, majd fiatalon Dunaharasztira került, itt is járt
egyházi középiskolába. Érettségi után ismerkedett meg férjével, akitől két gyermeke született., István és György. A kisebbik fia tragikusan korai halála után megfogadta, hogy minden
szabad idejét az egyház szolgálatába állítja.
Ő volt a ligeti egyházközség egyik mindenese, „szürke eminenciása”. Kerékpárral járta a híveket, szedett egyházi hozzájárulást, toborozta az első áldozásra és bérmálásra a gyerekeket,
akiknek a száma a kommunista időben is 100 felett volt. Sokszor vállalta a templom takarítását, a miseruhák és a ministránsruhák mosását, vasalását. Később a templom és az oltár díszítését (a 2004. évi
centenáriumi kiadvány képei között az ő oltárdíszítése (Szent sír) látható (XXVIII. kép). Részt vett az úrnapi
körmenetek díszítésében és a Batthyány utcai sátor az ő „reszortja” volt. A hetvenes évek elejétől a vasárnapi esti miséken
kántorizált, harmóniumozott. Sokféleképpen támogatta gyóntatóatyját, Reöthy Józsefet. A háttérmunkákban a férje és fia, majd
a menye is kivette a részét.
Természetesen ebben a tevékenységében lelkes és hasznos segítőtársakat is talált többek közt Forstnerné Stefike és családja,
Soós Tiborné Marika és családja, valamint Zányi Gyuláné sekrestyés személyében.
Sajnos, a sok munkában egyre nehezebben tudott járni és egy
otthoni forrázásos baleset után kerekesszékbe kényszerült. Ekkor már csak a díszítéseket vállalta úgy, hogy a helyszínre vitte a
férje, aki 1988. év Úr napján délelőtt még segített neki a sátrat
díszíteni, és másnap hajnalban embóliában elhunyt. Marika nénit gyermeke a vidéki házába költöztette, ahol még két évet élt,
mint fekvő beteg, gondos ápolás mellett. Temetését, amely 1990.
november 7-én volt Dunaharasztin, Lajtos József atya végezte.
A centenárium alkalmából kiadott monográfiában hiába kerestük Marika nénit, talán, mert abban az időben mi Felsőzsolcán
éltünk, és nem is tudtunk segíteni az információadásban. Ezzel
az írással szeretnénk a megemlékezést róla pótolni.
Bajkóné Marika néni emlékét szeretettel őrzik a sajnos egyre fogyatkozó kortárs haraszti hívek. Sok hasonló lelkesedésű, áldozatkész munkatársat kívánunk az egyházközségnek.
Fia, István és menye, Edit
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Magunkba kell tekintenünk: Mit, hogyan teszünk? Kivel, hogyan viselkedünk? A szó azt is jelenti: módosítani, átértékelni. Amit nem jól teszünk, ki kell javítani.
Kedves Olvasók!
Feladat az is, hogy az adventi otthoni gyertyagyújtásIsmét elérkeztünk a hosszú ősz után az új egyházi év
kor, mennyi re halljuk meg Isten igéjét a napi üzenetkezdetére. Adventnek hívjuk az új egyházi év kezdetét,
ben, és mennyire szakítunk időt, hogy meghallgassuk
amely négy vasárnapból áll és előkészít bennünket Kaaz embereket, a házastársat, a gyermeket, az idős szürácsonyra. Az advent szó latin eredetű, advenio azt jelőket? A harmadik feladat, tartsunk bűnbánatot, és vélenti „eljön, közeledik”. Advent időszaka az erre az elgezzük el a karácsonyi gyónást, megelőzve egy komojövetelre való készület, várakozás a Megváltóra. Az
lyabb lelkiismeretvizsgálattal. A Szentleckéből vett köÓszövetségben a Messiás földön való
vetkező két mondat ide illik a végére:
megjelenését várták, míg az első keSzabó Zoltán:
„Isten tegye állhatatossá szíveteket,
resztények, Jézus ígérete alapján,
RÁTALÁLÁS
hogy feddhetetlen szentségben állhasKrisztus második eljövetelét várták, a
satok Istenünk és Atyánk elé.” A másik:
világ végét. A mi adventünk az a négy
Összekulcsolt kéz ropog,
„Haladjatok egyre előbbre, hisz meghét, amely tanításában feltárja előtA kopár föld lágyan marja
tanultátok tőlünk, hogyan kell IstenA mezítelen térdeket.
tünk, hogyan készüljünk lelkileg a Kanek tetsző életet élnetek.”
Amott a Jordán,
rácsonyra. Ezt a készületet segítjük az
Befejezésül gondolkodjatok el arról is,
Közel a másik partja.
adventi elmélkedésekkel. Advent négy
hogy mi tart vissza az örömtől? A belső
vasárnapja négy fontos felhívást állít
békétől? Istennel való találkozástól? A
Csendben
fülbe
zúg
a
szél.
elénk:
kiegyensúlyozott élettől?
Látomás égi hangja
Hallj! – Meghallani Isten üzenetét,
Kéjjel borzongatja a testet.
Második vasárnap – Készülj! –
felhívás a bűnbánatra.
Amott a Jordán,
hozzátesszük
–Fel!
Készülj! – Utat készíteni a szívünkben
Közel a másik partja.
1.
Kik
készülnek
a Megváltó befogadáJézusnak.
sára: Keresztelő János, Szűz Mária,
Cselekedj! – Jótettekkel sietni a
Szikár vágyak imája
Szent József. Az élet feladataira jól fel
közelgő Úr elé.
A lelket bajok ellen tartja.
kell készülni. A mai evangélium rámuLáss! – Ebben Mária és Erzsébet muKicsap a víz medréből.
tat arra, hogy Szent Lukács nagyon alatat példát nekünk.
Amott a Jordán,
posan felkészült Jézus életének bemuKözel a másik partja.
Vegyük sorra a Szentírás üzenete által,
tatására. Szent Lukács sok olyan fontos
mik a feladataink.
Túl vár a Messiás,
történetet, eseményt ír le, amelyet a
Első vasárnap – HALLJ!
Kezét az ég felé tartva.
másik három evangélista nem írt le,
1. Meghallgatni, meghallani Isten üzeIndulj! Még eléred.
csak ő egyedül.
netét. Az olvasmányban Jeremiás próAmott a Jordán,
Például, hogyan készült fel Lukács,
féta az igazság megjelenését hangozKözel a másik partja.
hogy leírja a Megváltó születése körüli
tatja. „Ezt mondja az Úr: abban az
eseményeket, pontosan, megbízhatóan,
időben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és
hitelesen. Igy kezdi evangéliumát: „Miután mindennek
igazságot teremt az országban.” Majd így folytatja:
elejétől fogva gondosan a végére jártam, hogy sorjá„Biztonságban él Jeruzsálem, és a várost így hívják:
ban leírjam neked, nemes Teofil, győződjél meg maAz Úr a mi igazságunk.” Összecseng az előző vasárgad a tanítás megbízhatóságáról, amelyre oktattak.”
napi evangéliummal, amikor Pilátus előtt kijelenti JéKeresztelő Szent János fellépésének idejét pontosan
zus: „Azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságmeghatározza. „Tibériusz császár tizenötödik évében
ról, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én sza(Kr. u. 14-37) Poncius Pilátus volt Júdea helytartója
vamra.” A Biblia mind az ószövetségi, mind az újszö(Kr. u. 26-36), Galileának Heródes volt negyedes fejevetségi részében az igazság fogalma Istenhez kapcsolódelme (Kr. e. 4-Kr. u. 39), testvére Fülöp Itúreának és
dik. Az alapigazság, hogy Isten van és hűséges az emTrakonitisz tartományának (Kr. e. 4-Kr. u. 33) volt
bereknek tett ígéreteihez. Krisztus magában hordozza
negyedes fejedelme, Annás (Kr. u. 6-15) és Kaifás (Kr.
a teljes igazságot. „Én vagyok az út, az igazság és az
u. 18-30) főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jáélet, aki bennem hisz, ha meg is hal, élni fog.” Amely
noshoz.”
világfelfogás azt hangoztatja, hogy az igazság változó,
A mi időkben hogyan tekintenek Jézusra? Egy példa. A
az emberi gondolkozás. Az evangélium ugyancsak hahetvenes évek elején tanítottam hittant egy nógrádi fasonlít az évközi utolsó vasárnap evangéliumához,
luban. Az ötödik osztályos gyerekek szóltak nekem az
mindkettő a világvégéről szól, annyi különbséggel,
egyik hittan órán, hogy a tanár bácsi azt mondta a törhogy advent első vasárnapján tele van vigasztalással.
ténelem könyvet magyarázva, hogy Jézus személye
„Amikor ez a sok borzalom bekövetkezik, emeljétek föl
csak egy legenda, nem is létezett Jézus, csak kitalálták.
fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok.”
Nekem kellett a gyerekeket a tudomány alapján meg2. Mire figyelmeztet a Szentírás üzenete? Az első tanulgyőzni, hogy Jézus igazán létezett és hogy bátran higyság, hogy egyszer lejár az időnk, nem lesz lehetőség újgyünk benne.
rakezdeni. A másik feladatot ad. Egy latin szó fejezi ki,
revideálni, vagyis felülvizsgálni életünket, tetteinket.
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nem láttak mást, mint egy gőgicsélő kisbabát, aki éppen úgy nézhetett ki, mint a többi korabeli kisbaba.
Mi, ma élő emberek is a hitünk által ismerjük meg Jézus Krisztust az Oltáriszentségben. Csak egy kis kerek
ostyát látunk, és hisszük, hogy Jézus valóságosan jelen
van a kenyér színe alatt. Őt imádjuk, mint Istent, Őt
köszöntjük a térdhajtással, amikor a templomba lépünk. Őt vesszük magunkhoz a szentáldozásban, aki
úti kenyerünk az élet vándorlásában, aki az örök élet
záloga, Ő tisztít meg minket bűneinktől, Ő vezet be
minket Atyja országába, amint megígérte.

2. A felkészülés az élet több területén is nagyon fontos.
Például, az iskolásoknak fel kell készülniük a vizsgára.
Nem elég a rutin, nem elég csak feliből-harmadából
felkészülni. A sportoló, ha eredményt akar elérni, sokat
kell előtte edzenie. És a háziasszonyok, édesanyák milyen sokat fáradoznak, mire egy finom kenyér vagy sütemény elkészül.
Báruk próféta mondja Izaiást idézve: „Isten alacsonynyá teszi a hegyeket, színig betölti a völgyeket. hogy
biztonságos legyen az út a fogságból hazatérő népnek.” (Palesztína nagy része hegyekből és sivatagokból
áll .)
3. Mind a két településen mutatkozik az adventi készület, látom sok helyen már ki vannak világítva az ablakok. Megnőtt az autóforgalom, elindult a vásárlás. Vajon a lelki készület (ima, gyónás, hajnalimise stb.) is elindult?

Azért díszítjük fel a templomot és otthonunkat karácsonykor, hogy ne csak a hitünkkel, szívünkkel ragadjuk meg az Ige megtestesülésének nagy titkát, hanem a
szemünkkel is. A Jerikói vakot megkérdezte Jézus:
„Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak így szólt: „Uram,
add, hogy lássak.” „Akarom, hogy láss.” – felelte Jézus.
Mi is ezt a látást kérjük Jézustól, hogy a karácsony ne
csak a szeretet ünnepe legyen, amikor ajándékot adunk
és kapunk, hanem át tudjuk élni az Atya legnagyobb
ajándékának, a Földre szállt Istennek jelenlétét.
Kedves Olvasók!
Próbáltam szempontokat adni az adventi idő készületi
idejére és karácsony bensőséges, szent megünneplésére. Kívánok lelkiekben gazdag Adventet és boldog
Karácsonyt egész családjukkal együtt.

Harmadik vasárnap – Cselekedj!
Az első vasárnapi könyörgés erre buzdít: „Mindenható
örök Isten, önts híveid szívébe szent elhatározást,
hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé.”
Advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja,
ezért a lila helyett a rózsaszín használható a liturgiában. Közeledik karácsony ünnepe, erre mutat rá az
öröm színével. Az olvasmányban Szofoniás próféta a
rövid szakaszban hétszer említi az ujjongás, illetve az
öröm szót. Miért? Mert veled van az Úr.
A szentleckében Szent Pál annak ellenére, hogy Rómában fogságban van, mégis az örömre buzdítja a híveket.
Az evangélium nincs megbilincselve, mondja, és azért
is örülni kell, hogy az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, mert hisz az ő kezében vagyunk, bíztat az apostol.
Az evangéliumban Keresztelő Szent János minden csoportnak testhezálló feladatot ad. A rászorulók megsegítését, a katonáknak, hogy ne bántsanak senkit, a pénz
embereinek, hogy legyenek becsületesek. Ezért a harmadik vasárnap feladata, hogy tegyünk jót. Annak idején a papi főiskolán mondta az egyik tanárunk: „Apró
figyelmességek olajozzák az élet kerekét.” Nem kell
nagy ajándékokra gondolni karácsonykor, a szerető figyelem családtagjaink, barátaink, munkatársaink iránt
maga is telitalálat.

Szeretettel: András atya

Negyedik vasárnap – Láss!
A napkeleti bölcsek, akik keresték az újszülött Messiás
királyt, Mikeás próféta jövendölése alapján találtak rá
a kis Jézusra, mert így hangzik a mai olvasmány: „Te
efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki
uralkodni fog Izrael fölött.”
Meglátni és felismerni az Urat, ez a feladatunk. Az
evangélium tanulsága szerint Mária az angyali üdvözlet után idős rokonát, Erzsébetet kereste fel, akinek
méhében felujjongott a magzat, Keresztelő János. „Hogyan lehet, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám.”
Mária nem gondolt méltóságára, hanem az örömhírt
akarta megosztani idős rokonával, Erzsébettel és szolgálni őt a szülés előtti időben. A napkeleti bölcsek is, a
pásztorok is a hitükkel ismerték fel a Megváltót. Hisz

Köszönöm Neked, Uram Jézus Krisztus, hogy
e világba jöttél, hogy segítsd az embert és
megmutasd a helyes utat. Engedd megtapasztalnom,
hogy Te ma is újra hozzánk jössz. Tarts éber
készenlétben, hogy örömmel
fogadjalak. Költözz be országunkba, házunkba,
közösségünkbe és szívünkbe. Ámen
(Carl Heinrich Bloch képével)
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sóhajtás szállt erre hazafelé s már gondolta, hogy a
lárma miatt baj lenne, akkor is csak szelíden szólt:
– Ugyan, ne szaggassátok az ember szívét…
A szomorú dalok azért nem hallgattak el. Fölzokogott
a barákok soraiban a nóta a szép Magyarországról,
amelytől mi messze estünk a vörös sziklák közé s néhányan már itt is maradtak végképp a vörös sziklák között. Ahogy a katonalegény parasztésszel a maga szíve
verését versbe foglalni tudja, olyan különféleképp szól
az ének a távol hazáról, lombos nyírfaerdőkről, a kis
pej lóról, amely talán bizony most szomjazik is, mert
nincsen, aki itassa rendesen, s íme, a tó is befagyott,
amiből ő tulajdon maga szokott inni. Hol hát az a fejsze, – ábrándozott a bakavers sírva, – megyek, beverem a jeget, hogy ihasson a kis pej ló eleget.
Gyerekes dolog ez, de mindenünnen csak azt dunogták; nótája csöndes, elhaló, végzetével elborulva tekintettek egymásra az emberek. Mert szomorú sors az, a
jó kis pej lóról, amely idehaza a nagy mezőkön és tágas
helyeken éli világát, csak úgy messziről zümmögni verses dalokat. De a Bodri kutyának se volt nyugta, a Sajó
kutyának sem, továbbá a nagy fehér Tiszát is emlegették a dalok. Ami a lentvaló élet napi nyűgéből az emberek részére szabad idő gyanánt maradt, az leginkább
csak ilyennel telt el, míg ellenben máskor rendkívül nagyokat hallgatott a társaság. Szótlan pipáztak, míg nem
azt mondja egy:
– Otthon már járnak a betlehemesek.
Bólintottak az emberek és hallgattak tovább. És oly
szótalan, mély hallgatások voltak ezek, hogy a vad hegyi folyó zúgása közben is behallatszott, hogy megy valahol a hegyen fölfelé valamely katona valamely őrházhoz és nótában kérdezi a sötét vidéktől:
– Mikor megyek hazafelé, szép Magyarország felé?
A dal szavát széthordta a völgyben az esti szellő a különféle katonai népekhez. A minarétek tetején hiába
gegőzött a török, ha a legszebben fújta, akkor se hallgatott rá senki. Csak mindenkinek azon járt az esze,
hogy ugyan mikor megyünk hazafelé, szép Magyarország felé. De feleletet senki sem adott, a feketülő hegyek csak hallgattak. Forró sóhajtásokra és meleg vágyakozásokra nem indul meg az ő keblük, mert szokva
is lehetnek az ilyesmihez, miután a római légiók nótás
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Volt abban az időben nálunk, odalent a novibazári táborban egy feketeszakállú, alacsony, mérges kis ember,
káplári sarzsiban, bizonyos káplár, Maksa nevezetű. A
legények, akik a szava alá tartoztak, a nevét sem Maksának mondták, hanem mint Macskát tisztelték. Mert
szigorú volt a kis ember fölöttébb, rendet tartott, többet, mint kellett volna, mert elvégre a rend is csak
olyan orvosság, hogy megárt belőle a sok. Ő túlságos
sokat buzgólkodott ezen s minden alkalmat helyesnek
talált arra, hogy legényeit súlyosan leszidja, vagy egypár napra a tábor áristomába vitesse. Egy alátartozó legény, a hosszú és szerfölött erős Ördögh meg is mondta
neki egyszer: „Hej, Macska, Macska, ha egyszer innen
hazaérünk Magyarországba, így félkézzel fölemellek a
nyakadnál fogva, de nem teszlek le addig, míg meg nem
fulladtál. akkor maradsz majd csak igazán Macska.” A
Macska nem szólt rá semmit, csak börtönbe vitette az
Ördöghöt, mert effajta szigorúságot tartott azon a területen belül, ahol húsz-huszonöt embernek az ő eszejárása szerint kellett élni. Bár kitudódott, hogy a
Macska eredendőleg nem volt sem szigorú, sem pontos
oly igen nagyon a végletekig, hanem keménységének
oka tisztán csak a magasabb rangúaktól való félelmében volt keresendő, ami nem ritka dolog olyan helyen,
és közönséges nyelven ijedtségnek neveztetik. Ez az
ember hát ezen okból volt szigorú s mert csak a tények
előadására kell szorítkoznom, nem mondhatom el,
hogy a hosszú és nagyöklű Ördögh a hazatérés után
csakugyan arra a színvonalra emelte-e, ahová emelni
oly erősen ígérte.
Aligha tette, mert a Macska voltaképpen nem is volt
rá érdemes, mert néha mégis csak alábbhagyott a szigorúsággal. Ez olyankor volt, amidőn hazasóvárgó dalokat énekeltek a katonák. Nem olyankor, amidőn szabadságukban állott, hanem tiltott időben, amidőn
rendnek kellett lenni. És még sem tudott olyankor szigorú lenni a Macska. Ahogy a nóta szólt az otthonvaló
Magyarországról, elfeledte ő is a rendszerét és hallgatott. Ha már nagyon sok és nagyon hangos ilyenféle
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katonái is kérdezgettek tőlük annak idején egyet-mást.
Mit tudják azok, hogy mi az, mikor egy ember kezdi
mondani: „Csárdás kis angyalom, más ölel, úgy hallom”, – hogy ezen mindenki elszomorodik. A napfényes mezőkről, a sűrű nádasokról, a szelíd és halk folyóvizekről mit tudnak ők, kik még csak szélkiáltó madarat sem láttak a barázdában futni? Nekik legföllebb
ilyenekről, ha a föllegek beszélnek, amelyek lassan úsznak innen arrafelé, mert bizonyára nekik sem kellemes
ez az utazás.
Óh, a föllegek! Azok is igen kedves vendégek voltak,
s ha ritkásan, nyaratszaka úszott arra valamely olyan
fehér bárányfelhő, amilyen a mi kék egünkön otthonos,
a katona fölnézett rá, megemelte a sapkáját és mondta
egymásnak:
– Nézd, ez alighanem hazulról gyütt…
És azokról is verses nótákat csináltak, a bánatfelhőkről, amelyek Szeged felől jönnek, jaj de nagyon sebesen.
Semmiféle poéták nem voltak pedig azok, akik a honvágyat, amit a maga valóságában az ő szívük kimondani restelt, így versbe és nótába formázták. Csak egyszerű parasztlegények voltak, köztük egy-kettő iparos,
jó része azonban a tanyák világából és szomszéd falvak
akácvirágos utcasoraiból. Viselkedésük itthon nem valami híres, ugy-e bizony? és érzelmeik az ő hideg és
nyers szokásaiknál fogva itthon is igen el vannak vermelve. Abban a sivár életben pedig, amit oda alá folytatni kellett, némelyiküknek már esztendőkön által,
még ridegebbre vált a lélek. De azért nem halt el anynyira, hogy ne sírt volna titkon az otthoni mezők után,
mert azzal álmodott és azzal kelt valamennyi. Nem bír
az alul szabadulni senki, lelkének ez a tápláléka, ha a
határon kívül kell szomorkodnia.
Valamely alkonyat volt, őszeleji alkonyat, amidőn
ahogy a tábor udvarán és a zúgó víz partján a napi dolog végeztével álmodozott a nép, kisded fekete fölleg jelent meg az égen a magas hegyek ormai között. Erről
hazulról jött és igen nehezen haladt és egyszer csak keringélni kezdett a völgy fölött.
– A fecskék, a fecskék! – kiáltozta a sok gyerek, – jönnek Magyarországból!
Csakugyan azok voltak, Isten madarai, akik Kisasszony napja körül szoktak útra kelni, hogy meneküljenek a tél elől. Nagy raj volt nagyon és amint forogva
röpdöstek a levegőben, látszott már rajtuk, hogy éjszakai szállást keresnek. Mert ezen völgy után ismét nagy
hegyek következnek, a Balkán hegyes vidékei, oda bizony egy kis pihenés szükséges. Nem volt akkor a kis,
pár száz emberes táborban szem, amely ne ezen apró
légi madarakat nézte volna. És odajöttek pihenni a fabarákok tetejére. Ott volt a szomszédban a török város,
oda is mehettek volna, de nem mentek, mert hiszen
magyarországi utas idegenben nem szállhat máshoz,
csak magyarországihoz. Hármas, négyes sorával ülték
végig a tetőket; a kerítésekre, az eresz-gerendákra is jutott a seregből és teli volt csipogásukkal az egész környék. A katonák meg néztek föl rájuk és beszéltek hozzájuk, kérdezve, hogy mi újság otthon, kis fecskék?

Ugy-e, nehéz volt a mars idáig a csúnya hegyeken keresztül? A szegény kis vándorok csak csicseregtek a
kérdésre, úgy, ahogy ők tudtak, de az tökéletesen úgy
hallatszott az elepedt füleknek, mintha magyar beszéd
volna. Mert arrafelé nem lakik a fecske, általában nincsen apró madár. Nincsen ott semmi. Sasok és ölyvök
birodalma az. Azonban csak most mert volna jönni a
sas, vagy csak egy ölyü is!
Halálok halálát nyerte volna ez estén, mikor az édes,
apró magyar vendégek az ereszet alatt beszélnek.
Ameddig csak beszélgettek, mindvégig lesték a szavukat a katonák, mígnem a kis törődöttek elaludtak ott a
tetőszélen, az ereszték gerendáin és a párkányokon. A
barákok szobáiban nem volt ez este lárma, csak beszélte egymásnak a nép boldogan, hogy lám, hát erre
jöttek. Hogy bizonyosan tudták, hogy erre kell jönniök.
Talán otthonról üzentek is velük, mert az ilyesmi lehetséges, miután a fecskék Isten madarai. (Mondja kend
mán, komám, nem-e veszi észre, hogy ez a nagyobbike, ez a kövér, nem épp az öreg szüléméktül való?)
Azután csend volt, magyar raj aludt a födél fölött,
magyar raj a födél alatt. Ezen az éjszakán még könynyebb volt hazaálmodni, mint máskor, bár az máskor
sem ment valami túlságos nehezen.
De azért még nem riogott az őrségen a kürt, mikor
már ébren volt a nép, hogy a fecskéi után nézzen. Szerette volna azt mindenki látni, hogyan indulnak a tovább való messzi útjukra a kicsi magzatok.
Azzal azonban senki se számolt, se ember, sem
fecske, hogy miféle szelek lakoznak a feketehegyek katlanaiban. Elővágott onnan észak felől éjfél után a nagy
hidegség és havat hozott, amely belepte a tetőket, a barakkokat és igen nagy hideg lehetett, mert az útszélen
járó turkószerbek azt kiabálták egymásnak: Zima,
komsia, zima.
Ami meg a fecskéket illeti, azoknak javarésze ott hevert a havas földön megdermedve, kifagyva szépen.
Némelyik, ahogy elállta altában gyenge testét a fagy s
lebukott a barakk tetejéről, még vergődött valamicskét
s nem éppen a fal tövében dermedt meg, hanem szárnyaival verte a havat és odább akart menni én szegény
állatom, mert tudta, hogy neki útja van valamerre. No,
egypár lépést el is vergődött a hóban.
A nép pedig ott türelmetlenkedett a barakkajtóban és
el volt fagyva az ő szívében is minden virág és nem mert
kilépni az ajtó küszöbén, mert akkor szeges lábbelijével
halott fecskére taposott volna. Időbe telt, míg valahogy
átugrálták a dermedt testeket és kurtatermetű tambur
Asztalost, aki akkora ugrásra nem volt alkalmatos, a
hosszú Ördögh csak úgy kivetette a hóba, hogy a halott
fecskék fölött elhaladni bírjon. Káromkodott is az Ördögh (a nevével jár különben), mondván, hogy ilyen
sorsokat miért éreztet velük a sors? Senki sem volt rá
felelettel: egy új nehéz kéreg szorult a lelkek fölé. Infanteriszt Kéhler-féhler lépegetett a fecskék közt. Kéhler volt a neve, de mert a golyó, amit ő küldött, soha
célt nem talált, okos német szó szerint Kéhlerféhlernek neveztetett.
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Igen kövér, de mindamellett bohó ifjú volt ez a Kéhler-féhler, bár egyébként tanyai származás, amin nincs
mit csodálkozni, mert van itt olyan juhász is, akit Hoffmannak neveznek. Hát Kéhler-féhler a hóba térdelt,
fölvett egy fecskét és nézte a két tenyerében.
– Nini, – mondta, – még meleg.
Két nagy tenyere volt ennek a Kéhler-féhlernek. Paraszti és durva a tenyér, de annál melegebb a vér, amely
alatta lökdösött. Ebbe a két tenyérbe fogta a madarat.
Tenyere melegétől a madár éledt. Szemeit a félhalódó
állat fölnyitotta és Kéhler-féhler nagyot ordított:
– Emberek, ének még a fecskék.
És szinte tülekedve, egymást előzve rohanta meg a
katonanép a hóbafagyott fecskecsapatot. Ki mennyit
bírt, annyit szedett föl belőle és a hosszú Ördögh, aki
az imént hajította a hóba a rövid tambur Emerich Asztalost, már ismét behajította a barákba, hogy fűtsön,
ahogy csak tud, mert meleg kell ide.
A sok baka pedig hordta be a fecskét, az asztalokra
rakta és keszkenővel, fehérruhával, miegymással terítgette és akadt, aki fején csókolva ébredő madarát, a
száján keresztül igyekezett bele lelket lehelni. Nem maradt a tábor udvarán elhullott fecske egy sem, csak
amely már végleg elhalt. Emezek meg, a barakkszobákba hordottak, egymásután nyitogatni kezdték a szemüket. Jaj, de nagy örömök voltak azok!
– Néd-e, mán éled!
– Hát az enyim? Ni, hogy mozdul!
Mozogtak csakugyan a kis állatok. Volt, aki már fölült
az asztalon és széjjeltekintett. Gyönyörűséges szeme
van a fecskének, kis acélgömbjében le van rajzolva az,
akire éppen tekint. Hordta a sok katona nekik a komisz
kenyeret és az erőre kapottak közül már akadt olyan is,
amely feléje nyúlt. Vizet is vittek nekik csajkákban, de
továbbá hoztak feketekávét is. Mert miután a bakanép
igen szerette a feketekávét, mibe baka-kenyeret aprí-

tott, a barakkszobák haditanácsa hasznos tápláléknak
vélte a fecskék részére is.
Jó volt-e, nem volt-e: nem tudni, de annyi bizonyos,
hogy egy-kettőnek a kivételével mind életre jött a
fecske. És azután, – bár ki is nevessenek érte, – az az
állat tudta, hogy hol van. Mert egy sem vadult meg, egy
sem röpdösött a falnak, hanem otthon volt valamenynyi. Összeázott szárnyaikat a legfinomabb eszközével:
a fogkefével pucolgatta a baka.
Azután mindenkinek a fecskéjei ott laktak azon délelőttön a z ágyon. Más kompánia állt épp aznap szolgálatban, hát szabad volt a nap és kedve szerint ajnározhatta kis magyarországiait a nép. Gügyögtek nekik a
katonák, mint ahogy apró gyereknek szokás. Rá válaszul csipogtak a fecskék és a durvalelkű parasztkatona
lelke siránkozva mondta nekik:
– Miért nem úgy mondod, hogy érteném, hogy mid
fáj?…
Dél felé az idő kiderült, a szél abbamaradt. Tenyéren
vitték ki az udvarra a fecskéket és fölrebbentek onnan
a tetőre. Ott beszélgetni kezdtek s várták a társukat. Sokat hoztak ki a népek és ezek is elmentek aznap délután. Szerencsés boldog utat sóhajtottunk utánuk.
Más felekezet pedig, a gyengébbje, még azon éjszaka
is ott hált. Betette a katona az elgyötört, az elárvult kis
madarat az inge keblébe és együtt aludtak, a verekedésre fogadott legénynek és a rövidke kis madárnak a
szíve egymáson dobogott. Másnap aztán mind elment.
Infanteriszt Alekszander Hézső eresztette el az utolsót.
Fölvágott a magasba a madár, néhányszor körülkerítette a tábort, azután megindult a társai nyomán.
– Eredj, csak eredj, hálátlan kutya, – kiáltotta utána
Hézső, pedig voltaképpen annyi könny pergett a nagy
vörös szakállába, hogy az sem bírta állni: arról is lepergett.

MÁRTON-NAP és SZENT MIKLÓS
látogatása Taksonyban
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Fegyve rem és véd elmezőm
Fegyverem: a szó, védelmezőm: a hit. Az összekötő kapocs: az igazság. Hálás vagyok Istenemnek, családomnak
és hazámnak, hogy így élem, éltem és fogom élni életemet, míg a halál lezárja szememet. Hit és igazság nélkül
üres, hazug és erkölcstelen a földi élet. Erre cikkeimben, verseimben is felhívom a figyelmet és természetesen
szavakkal. Van, aki megérti, van, aki nem, ezekért imádkozom naponta, hogy elnyerjék a hit kegyelmét. Szomorúsággal tölt el, ha valaki nem úgy éli életét, mint hangoztatja, és nem vállalja kétes múltját. Nem ítélkezem, hogy
milyen körülmények hatására nem éltek emberhez méltó életet. Én helyettük is mindig megszólaltam érdekükben minden érában. Minél magasabb beosztásban volt valaki, annál jobban védtem az általuk igazságtalanságot
ért embertársaimat. Az igazságért folytatott harcban vesztettem el nyugdíj előtt két évvel az állásomat. Ezt az
igazságtalanságot úgy fogtam fel, hogy győzött az Igazság. Isten akkor is mellettem állt, mint mindig, s hitem nem
engedte, hogy elcsüggedjek. Mivel több idő állt rendelkezésemre, többet tudtam segíteni az embereknek és Egyházamnak. Addig is azt tettem, mi mindent, nem sorolom fel, de aki ismer, az tudja.
Sokat gondolok a vértanúkra, akik életüket áldozták az igazságért. Imádkozom értük, hozzájuk, és kérem, ők is
imádkozzanak értünk, hogy ha kell, életünk árán se tagadjuk meg Istent. Pénz, érdek, zsarolás, félelemkeltés a
sátán mozgatórugója. Sajnálatos, hogy ma is vannak keresztény vértanúk, főleg a katolikusok között, Kelet, Nyugat, Európa vagy más világrészek között
Köszönet
nincs különbség. Papok, püspökök is áldozatok, ez üzenet volt és ma is a VatiKöszönet, Istenem, hogy vagy, szeretlek és hű vagyok hozzád,
kánnak, a pápáknak.
Te jelentesz nekem mindent, te vagy a földi világ, s mennyország.
Keresztény Testvéreim, ne engedjünk a
Ahol letehetem végleg az érted viselt hű keresztemet,
sátán csábításának, mutassuk meg neki,
Amely életemben változó volt, hol könnyebb, hol nehezebb.
hitünk erősebb nála és Isten velünk van,
Érted viselem, amíg élek, ha nehéz, feltekintek rád,
volt és lesz! A napi imáról és legalább egy
S mindjárt könnyebbnek tűnik, mert látom elégedett orcád.
rózsafüzér-imádságról ne feledkezzünk
Kedves mosolyod jelzi, hogy gondban, bajban sem hagylak el,
meg, akkor nyugodtan hajthatjuk álomra
Hiszen te vagy számomra minden, az örök életem. Ámen
a fejünket.
Kedves Testvérek, akik ezt nem teszik,
Igazság, hol vagy?
imádkozom helyettük, és reménykedem,
Igazságra vágyom, az igazság rabja vagyok, voltam s leszek,
Isten segítségével ők is megismerik az
Ez határozza meg, Isten után, egész földi életemet.
ima erejét. Úgy legyen.
Család, rokon, ismerős körökben sem tettem kivételt, ma sem,
Karácsonykor, a kis Jézus születésekor,
Ami szívemen, a számon, de ez mindig csak igazság lehet.
gondoljuk át eddigi életünket. Aki jó úton
Pénz és feltűnősködés az igazságot háttérbe szorítja,
haladt, haladjon továbbra is, aki nem,
Az igaz ember szelíd, emberszerető, nem önmaga rabja.
térjen rá az Istenhez vezető, jó útra. Jézus
Az igazság rabja legyen Isten s ember tetszésére,
egész földi életében nem tért le róla, árTudatosuljon bennük, az igazak jutnak fel a mennybe.
tatlanként mégis feláldozta életét értünk,
gyarló emberekért. Soha nem késő Istent
Igazság- és emberszeretetem persze csak Isten után,
keresni, ő szeretettel fogad mindenkit.
Hiszen mindig ő az első, ez senki számára ne legyen vitás.
Legszebb karácsonyi ajándékom lenne,
Ez késztet engem, hogy szóban, írásban, dalban kifejezzem,
ha kérésem teljesülne, a hitetleneket is
Isten és igazság határozza meg földi életünket.
meggyőzni az Istenhez vezető útra.
Ennek reményében kívánok kegyelemteljes, áldott karácsonyi ünnepet és békés, boldog,
vírusmentes új esztendőt.
Őszinte, testvéri szeretettel: Gömöriné Fajta Anna
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3. A tanítása mit mond nekem? Az én életemben mire
kell odafigyelni, mit kell változtatnom eddigi magatartásomon?
4. Hogyan tudom a magam életében megvalósítani a
kapott üzeneteket?

Jézus példabeszédei IX.
A példabeszédek négy csoportba oszthatók:
1. Emberi kapcsolatok
Dúsgazdag és Lázár Lk 16,19Engedetlen testvérek Mt 21,28
Farizeus és vámos Lk 18,9
Főhelyek válogatása Lk 14,7
Gazdag ember Lk 12,16

Hűtlen intéző Lk 16,1
Igazságtalan bíró Lk 18,1
Irgalmas szamaritánus Lk 10,30
Jó pásztor Jn 10,1
Királyi menyegző Mt 22,1; Lk 14,16
Szívtelen szolga Mt 18,23

Tékozló fiú Lk 15,11
Tíz szűz Mt 25,1
Virrasztó házgazda Mt 24,43

Példabeszéd Célja értelme Mt 13,10; Mk 4,10; Lk 8,9
Utolsó ítélet Mt 25,31-

Hasonlat a szolgáról Lk 17,72. A mezőgazdaságból vett példák
Konkoly Mt 13,24
Kovász Mt 13,33
Magvető Mt 13,3; Lk 8,4
Mustármag Mt 13,31

Növekedő vetés Mt 4,26
Szőlőmunkások Mt 20,1
Szőlőtő Jn 15,1

Terméketlen fügefa Lk 13,6; Mk 11,20; Mk 13,28
Hasonlat a fügefáról Mt 24,31Gonosz szőlőmunkások Mt 21,33
3. Állatok világa

Elveszett bárány Lk 15,1
Az ég madarai és a liliomok hasonlata Mt 6,25
Teve és tű foka
Kígyók és galambok
Bárányok és farkasok
4. Különböző témájúak

Meghasonlott ország Mt 12,25
Kincsről gyöngyök és a hálóról Mt 13,44

Mínákról Lk 19,11
Sziklára épített ház Mt 7,26; Lk 6,46
Talentumok Mt 25,14; Lk 19,11

Világ világossága, A föld sója Mt 5,13Kitartó ima
Bizalom a gondviselésben Mt 6,25-34
Vastag betűvel jelöltem, amelyek már sorra kerültek
a sorozat kapcsán.

Kedves Olvasók!
Folytatjuk a példabeszédek elemzését. Emlékeztetőül
újra felsorolom a Szentírás olvasásának négy szempontját:
1. Gondoljuk át, miről is szól a példabeszéd? Kik a szereplői, mi a szószerinti magyarázata? Körülmények, elhelyezés abban a korban.
2. Mit akar tanítani a példabeszéd? Hittani vagy erkölcsi igazságot?

Kedves Olvasók!
Adventben, Karácsony közeledtével a Szent János
evangélista által leírt példabeszédet a Szőlőtő hasonlatot és az Állhatatos imádságot választottam, ezekről
elmélkedünk.
A szőlőművelés, a szőlő hasonlata már az ószövetségben is többször szerepel, például Noéval kapcsolatban,
későbben a próféták írásaiban. Izaiás próféta alkalmazza szépen ezt a hasonlatot a választott nép és Isten
kapcsolatára, Ének az Úr szőlőjéről címmel. Így kezdi a
próféta: „A barátomnak volt egy szőlőkertje termékeny domboldalon. Felásta földjét, a köveket kiszedte
belőle, és nemes szőlőfajtákkal ültette be. A közepébe
tornyot épített, sajtót is vágott benne. Aztán várt,
hogy szőlőt teremjen, de csak vadszőlőt hozott. Mit
kellett volna még tennem szőlőmmel és nem tettem
meg vele? A Seregek Urának szőlője Jeruzsálem háza.
Azt várta, hogy igaz tetteket vigyenek végbe, s lám
gaztetteket követnek el.” (Iz 5,1-7) Az Újszövetségi
szentírásban ismerős Jézusnak a szőlőmunkásokról
mondott példabeszéde a nap különböző idejében felvett munkásokról, akik este mind egy dénárt kaptak.
(vö. Mt 20,1-)
A most elemzésre kiválasztott hasonlat egészen másról
szól. Azért választottam karácsony közeledtével, mert
az Isten (Jézus) és az ember létrendi kapcsolatáról szól,
amely az Ige megtestesülésével kezdődik, melyet Karácsonykor ünneplünk. A legfontosabb mondata: „Aki
bennem marad és én őbenne, bő termést hoz, hiszen
nélkülem semmit sem tehettek.”
Ez az Isten és az emberek közötti kegyelmi kapcsolat az
Ige megtestesülésével kezdődik. Az adventi szent idő
kezdetén halljuk Lukács evangéliumának első fejezetéből az angyali üdvözletet. Máriának hírül adja Gábor
angyal, az Atyaisten őt választotta ki, hogy fiának, a Fiú
Istennek a földi létben való megjelenésének eszköze legyen. Mária így válaszol az angyalnak: „Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint.” Mária a
nagy titokkal elutazik Erzsébethez, akinek gyermeke,
Keresztelő János Erzsébet méhében repesve köszönti a
hozzá érkező Igét Mária méhében. (Lk 1,39-) A karácsony világtörténelmi jelentőségű eseményéről Szent
János apostol, evangéliumának bevezetőjében, ennyit
ír röviden: „És az Ige testté lőn, és közöttünk lakozék.”
Visszatérve a szőlőtő hasonlatára, a szőlőgazdálkodás
szinte a világ minden táján megtalálható, s ezért mindenki számára érthető Jézus példázata a szőlőtőke és a
szőlővesszők kapcsolatáról. János evangéliumának 15.
fejezete kezdődik ezzel a hasonlattal. (Csak megjegyzem, hogy Jánosnál nincsenek példabeszédek. Két hasonlat van, az egyik a szőlőtő hasonlata, a másik a jó
pásztor.)
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A Szőlőtő hasonlatról (Jn 15,1-11) Minden szőlősgazda ismeri a szőlővel kapcsolatos munkálatokat, a
metszés, szőlőkötözés, majd a kacsozás, permetezés
műveleteit. Jézus a metszés munkálatához kapcsolja
tanítását az Isten és az ember létrendi viszonyáról. Az
ember Isten nélkül nem lenne, Isten nélkül nem tudna
semmit tenni, és a legfontosabb, nem tudna eljutni az
örök életre, az üdvösségre.

Jézus így kezdi hasonlatát: „Én vagyok az igazi szőlőtő,
Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, mely nem
hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, a gyümölcshozót pedig megtisztítja, hogy még többet teremjen.
Amit Szent Pál így ír: „Isten kegyelméből vagyok, aki
vagyok, és az Isten kegyelme nem volt bennem eredménytelen.” Jézus így folytatja: „Amint a szőlővessző
sem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad
a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.” Mi
ennek a teológiai alapja? Szent Pál a kolosszei levelében válaszol erre a kérdésre. Ezt írja Jézusról: „Ő a láthatatlan Isten képmása (a Fiú Isten), az egész teremtés elsőszülőttje, mert benne teremtetett minden a
mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan
(a földi létezők és az angyalok). Általa és érte teremtetett minden, ő előbb volt mindennél, és benne áll
fönn minden. Ö a testnek, az Egyháznak a feje. Úgy
tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent, a kereszten kiontott vére árán.” (Kol 1, 12-20)
És nincsen üdvösség senki másban, csak Jézus Krisztusban. Az elmúlt évezredekben sok vallásalapító volt,
az emberiség kiváló tagjai, de csak egyedül a megtestesült, második isteni személy, a Fiú Isten kötötte össze
létrendileg a világot teremtő Atyával, a megtestesülés
és a megváltás által. Ezért a Karácsony az Isten emberek iránti szeretetének legnagyobb jele, amely abban is
megmutatkozott, hogy nem valami hatalmas emberfeletti óriás vagy hasonló lény képében jött el közénk a
Megváltó, hanem egyszerű, magatehetetlen kisgyermek alakjában, kiszolgáltatva minden viszontagságnak. Nem a világ hatalmas urai kerültek hozzá közel,
hanem Mária és József és az egyszerű pásztorok. Ez Istennek a zsenialitása, hogy mindenkié legyen, mindenki közel kerülhessen hozzá. Hódolva boruljunk le
jászola előtt, hálát adva, és kérve, hogy töltse be szívünket, kegyelmével és szeretetével.

Arra biztat maga Jézus, hogy bátran imádkozzunk és
kérjük a Mennyei Atyát. Erről szól Jézus példabeszéde
az állhatatos imádságról (Lk.11,5-13). A történet szerint egy embernek éjszaka váratlanul vendége érkezik,
éhesen, szomjasan, és a házigazda nincs mivel megkínálja őt. Bezörget a barátjához: Adj kölcsön három kenyeret, de az kiszól, nem kelek föl, a gyermekeim is felébrednének. Ne zavarj. De az nem hagyja abba a zörgetést. Azért, mert barátja, nem szolgálja ki, mondja
Jézus a példabeszédben, de mivel kellemetlenkedik,
mégis megteszi a kérését és ad neki kenyeret. Ti is kitartóan kérjetek, mondja Jézus, és az Atya meghallgat
titeket.

Itt eszembe jut egy régi történet az éjszakai zörgetésről.
Mindszenten voltam fiatal pap, főnökömmel és két aszszonnyal Trabanttal elindultunk egy egynapos kirándulásra, Debrecenbe. Szentesen a tankolásnál keverék
nélküli benzint kaptunk, igy Szarvas városában besült
a motor. Délután három óra körül indultunk tovább a
reggeli órák helyett, és este 9 óra körül indultunk haza
a Hortobágyon keresztül. Egyszer egy Téesz műhely éjszakai dolgozói segítettek ki benzinnel, éjfél után pedig
egy baráti társaságból hazatérő karcagi orvos adott valamennyi üzemanyagot. Végül éjjel 2 óra tájban becsengettünk Tiszaföldváron egy kedves pap barátunkhoz, aki először megkínált étellel, itallal, nem volt mérges, hogy éjjel zaklattuk, és kisegített benzinnel is bennünket.
A példabeszéd második részében az édesapa és fia kapcsolatára hivatkozik Jézus. Az édesapa is teljesíti fia kéréseit, mennyivel inkább a Mennyei Atya adja a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle! Jézus, bár a mindennapi
kenyeret is említi a kérések között, vagy fordulhatunk
Mennyei Atyánkhoz az egészségért vagy az élet más bajaiban is, mégis elsősorban a lelkünk ajándékaiért könyörögjünk.
Kedves Olvasók!
Csodálatos titkok tárulnak föl előttünk Jézus tanításában, melyeket érdemes magunkban átelmélkedni most
a szent ünnepekre készülve. Vegyük elő a Szentírást, és
mélyedjünk el üzenetében, és akkor a nekünk szóló
üzenetet is megkapjuk belőle.
Kívánok az advent hátralévő részében és a karácsony
szent ünnepén mély lelki élményeket az Istennel való
találkozásokban.
Meghitt, bensőséges ünnepeket kívánok szeretettel:
András atya
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A betűhálóban a vers szavait kell megkeresni, öt kivételével (az a, az, s, és szavak nem
számítanak). Melyik ez az öt? Ha sikerült kitalálni, a megmaradt betűket összeolvasva
a vers szerzőjét és címét kapjuk meg.
A megfejtéseket 2022. február 4-ig kérjük elküldeni a luxchristi@flynet.hu e-mailcímre. Az első öt helyes megfejtést beküldő Olvasónk könyvajándékot kap.
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Karácsony este. És esik.
Gyermekként sírva csorog az eresz.
S halk szél, mint altatódal
az anyák ajkán halkan neszez.
Ring a csodás égi bölcső:
– a gyermek sír, ki ma született, –
s Mária dalolja altató dalát
csillagszemű fia felett.

HIRDETÉSEINK
Az éjféli misék rendje:
Mivel pásztorjáték idén nem lesz, a Ligeten délután
½ 5 órakor tartunk éjféli előmisét.
A dunaharaszti nagytemplomban és
Taksonyban éjjel 24 órakor tartjuk az éjféli
misét, egy időben.

Peter Paul Rubens: Szűz Mária a kisdeddel

Újév napján, január 1-én szentmiséink:
Taksonyban reggel ½ 9 és este 6 órakor,
a Dunaharaszti nagytemplomban délelőtt ½ 11 és
este ½ 5 órakor,
Dunaharaszti Rákócziligeten délelőtt ½ 10 órakor.
Vízkereszt ünnepe január 6-án:
hétköznapi ünnepi miserendet tartunk.

Szent Család ünnepe:
december 26-án, vasárnap külön áldásban részesítjük
a családokat.
Dunaharasztin a ½ 11 órai szentmise után
hagyományosan forraltboros, teás vendéglátás lesz.

A házszenteléseket január 8-án szombaton
kezdjük, bejelentés alapján.

December 31-én, Szilveszter napján hálaadó
szentmise és évvégi beszámoló:
a dunaharaszti nagytemplomban délután 4 órakor,
Rákócziligeten délután ½ 5 órakor,
Taksonyban este 6 órakor.

A jegyestanfolyam január 20-án csütörtökön este
7 órakor kezdődik a dunaharaszti Főplébánián.

A keresztények egysége imahét január 16-án
vasárnap kezdődik és január 23-án vasárnap fejeződik
be. Az istentiszteletek rendjét időben hirdetjük.

A nagyböjt kezdete Hamvazószerda, március 2.

Kedve s Olva só ink!
Adományokat:
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 64400116-30110038-61100015,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 64400116-30109984-61100011,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak
a 11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.
Az egyházadó t:
* a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon,
* a „Rákócziligeti római katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és
* a „Taksony római katolikus plébánia” 11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni.
Ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.
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Karácsonyi tárlat
A keresztény művészet origója maga Jézus Krisztus,
akinek élete és személyisége adja a legfontosabb témáit
a különböző művészeti ábrázolásoknak. Jézus születésének körülményeiről az evangéliumok elég szűkszavúak. A téma feldolgozásának kulcsmondatát Lukácsnál olvashatjuk: „Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely
a szálláson.” (Lk 2,6) A pásztorok hódolatát, érdekes
módon, ezután sokkal hosszabban kifejti az evangélista. A három napkeleti bölcsről Máté evangéliumából
hallunk, amely szintén hosszabban írja le ezt a jelenetet, mint magát a születés pontos történetét.
Jól látható ebből is, hogy az evangéliumok a húsvét
fényében íródtak, céljuk a hitvallás Krisztus mellett, és
nem száraz beszámolónak szánták őket. Történelmi
adatokat hiába keresünk bennük, bár van számos utalás az írásokban bizonyított, történelmi alakokra, időpontokra. Jézus születésének pontos dátumát sem tudhatjuk meg, bár ez talán csak nekünk, a modern embernek merült fel komolyabb kérdésként, évszázadokig
teljesen érdektelen téma volt. A lényeg, hogy Megváltónk született, a betlehemi Kisded képében!
Az első három évszázad keresztényei még nem ünnepelték külön Krisztus születését. Az ő felfogásukban
még az epifánia ünneplése, január 6-án volt különös jelentőséggel bíró alkalom, mikor Jézus Megváltóként
való megtestesülését ünnepelték. Ezen a napon emlékeztek meg a megkeresztelkedéséről (az isteni Krisztus
csak a keresztelkedésekor jelent meg a földön), hogy az
akkor jelentős pogány környezetben hirdessék, Jézus

az igazi isteni Lény. Ő az, aki a földön megjelent, akinek
„vízbelépése” adott annak valódi termékenyítő erőt.
A negyedik század elején, a Jézus istenségét megkérdőjelező viták során egyre nagyobb volt az igény, hogy
külön liturgikus esemény legyen magának a születésnek a megünneplése. A század első felében az Egyház
ezt a napot január 5-ére tűzte ki, a 6-ára virradó éjjel
ünnepelték Krisztus születését. Végül, a mai december
25-i időpont kiválasztásában jelentős szerepet játszott
Nagy Konstantin császár birodalomépítő tevékenysége,
aki végül államvallássá is emelte a kereszténységet. Így
lett a pogány napisten ünnepéből Krisztus születésének, a fény megjelenésének ünnepe. A december 25-e
és Vízkereszt közötti tizenkét napot az elkövetkező hónapok előképének tekintették.
Ezt a csodát nehéz vizuálisan megformálni, de természetes emberi kívánság, hogy ezt megpróbáljuk valahogyan megjeleníteni, a misztériumot kifejezni. A születést számos különböző formában ábrázolták a festők és
a szobrászok. Ezek különböző falfestmények, táblaképek, ólomüveg ablakok és olajfestmények, elefántcsontból készült miniatúrák, faragott kőből készült
szarkofágok vagy olyan építészeti elemek, mint ajtók
áthidalói, valamint szabadon álló szobrok. A témát
gyakran használták oltárképekhez, amelyeken a festészeti és a szobrászati elemek gyakran keverednek.
Tegyünk egy képzeletbeli sétát az előző évszázadok
festőművészeinek segítségével, hogy ezt a csodát, a Kisded születését mind jobban magunkba fogadjuk.
*

AZ ELSŐ SZÁZADOK – Az első képi ábrázolások már a katakombák falain és a szarkofágok domborművein megjelentek. Először, inkább a pogány világ hódolatát, a háromkirályok imádását
ábrázolták. A későbbiek során önálló elemként is megjelent maga a
születés. A szereplők nem voltak sokan: maga a szorosan bepólyált
gyermek Jézus a jászolban, az ökör és a szamár, valamint egy, illetve több pásztor, leggyakrabban három.
A negyedik század folyamán Szent Ilona (Konstantin édesanyja)
szentföldi utazása és a betlehemi barlang, a születés helyszíne fölé
emelt templom még jobban megerősítette, hogy a figyelem a megtestesülés titkára irányuljon. A betlehemi templomban ereklyeként
tisztelték az ott található agyagvályúban megmaradt régi jászoldeszkákat, amelyeket később ezüstbe foglaltak. Linerius pápa
bazilikát is építtetett a karácsonyi misztérium tiszteletére, melynek jobboldali mellékhajójában szentjászol kápolna volt. Ez volt
a kiindulópontja a karácsonyi jászolállítás elterjedésének, a mai
betlehemállítás hagyományának.
KELET – A negyedik század végén vette át a keleti egyház is a
karácsony ünnepét, ekkortól válnak mind elterjedtebbé, többségében a háromkirályok imádásának jelenetei az ábrázolásokon.
A legkorábbi ábrázolásokon, melyek többségében domborművek voltak, még ekkor is csak általában ugyanaz a három figura
jelenik meg: Jézus, a két állat és a pásztorok. A születés helyszíne
egy barlang, nem a nyugaton megszokott épület, istálló.
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A keleti egyházban figyelembe vették az apokrif iratokat is, ezért Máriát, az
antik hagyományoknak megfelelően, matracszerű fekhelyen pihenve mutatják, a szüléstől kimerülten. A Kisded egy kőjászolban fekszik, ami sokszor
olyan, mint egy oltár vagy inkább szarkofágra emlékeztet. Két bába szorgoskodik körülöttük, Zelomi és Salome, akik fürösztik a Kisjézust, Szent József
pedig mellettük üldögél. A fürdés szimbolikus jelentéssel magyarázható, a
keresztségre utal.
A bizánci művészetben a jászol sajátos formája azért alakult másképp, mert
zarándokok beszámolója szerint Betlehemben a születés barlangja fölött állt
egy oltár, amelynek nyílásain át be lehetett tekinteni a barlangba. Az építmény történetileg igazolható, Betlehem város nevének jelentése is maga az,
hogy a „kenyér háza”. A jászol és az oltár összekapcsolása szimbólummal is bír, mégpedig az Oltáriszentségre utal, vagyis egységben mutatja Jézus születését későbbi kereszthalálával. A szimbólum tehát azt is jelenti, hogy Krisztus maga az élet
kenyere.
KÖZÉPKOR – A nyugati
művészek általában egy nyitott istállóban jelenítették
meg Betlehem csodáját, itt
kevésbé alkalmazták az
apokrif iratok jeleneteit. A
korszak szakrális művészetének célja elsődlegesen az
írástudatlan hívek tanítását szolgálta, így leginkább
szimbólumok útján igyekezte kifejezni mondanivalóját.
Bár, a jászol-oltár képet itt is megtaláljuk, mint például a párizsi Notre
Dame nyugati homlokzatán, a Szent
Anna kapun. A Karoling-kortól
kezdve egészen a tizenkettedik századig gyakran szerepel a miniatúrafestészetben és az elefántcsont-faragványokon egy gazdag architektúra, ami részben palotára, részben
tornyokkal megerősített városfalra
emlékeztet, ez egyértelműen Betlehemre, Dávid városára utal. A középkor művészei törekedtek arra,
hogy anya és fia bensőséges kapcso-

Ismeretlen cseh, középkori festő
műve, a képen erőteljes
a bizánci hatás.

latát hangsúlyozzák a különböző ábrázolásokon. Kialakult például a Gyermekágyas Mária szobortípusa, ahol
Mária a jászol fölé hajolva két ujjal simogatja babája állát.
Az érzelmek még nagyobb kifejezését csak fokozták a
tizennegyedik században megjelenő misztikusok látomásai. Ezek hatására újabb típus alakult ki, amelyen
Mária térden állva szeretgeti gyermekét.
A középkorban a Kisjézust imádó vagy neki zenélő angyalok gyakori szereplői a képeknek. A
pásztorok és a napkeleti bölcsek is gyakran szerepelnek együtt, holott időben különböző epizódok szereplői. A kor vége
felé a művészek gyakran használnak különböző virág-szimbólumot is, mint a liliom, a nőszirom, a rózsa, a kamilla vagy a
levendula. Ezek nem csupán díszítőelemként jelennek meg, hanem Mária vagy Jézus jelképeként. Emellett a téma életképi
elemekkel is gazdagodik. A betlehemi istállót gyakran gyermekágyas szobává alakították, József is megjelenik és segédkezik a fürdővíz elkészítésében, éleszti a tüzet vagy ennivalót készít kimeGeertgen tot Sint Jans, Gerard David, Hugo van der Goes és MS Mester
rült feleségének.
Szintén ennek a korszaknak
nagy érdeme, kevéssé ismert
esemény, hogy a ferences rend
alapítója, Assisi Szent Ferenc
állította az első betlehemet.
Megkérte János nevű barátját,
hogy rendezzenek be Greccióban egy barlangot, állítsanak
fel ott egy jászlat, hozzanak
szalmát, szamarat és ökröt és
hívják oda a pásztorokat, élő
alakokkal elevenítsék fel Jézus
születésének szent eseményeit. Az éjféli mise során az
átváltozott ostyában a jelenlévők csodás módon a pólyás kis
Jézust látták meg.
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RENESZÁNSZ – A reneszánsz
korban újra visszanyúltak az antikhoz, így megjelentek az archaikus elemek a születésábrázolásokon. A kolduló rendek, különösen a ferencesek prédikációi,
mint a fent említett Assisi Szent
Ferenc, fokozták az érzelmek szerepét, így mindinkább a bensőségesség került előtérbe. A tizennegyedik századtól kezdve, az addig
párhuzamosan futó, keleti és
nyugati ábrázolások teljesen elkülönültek. Nyugaton a barlang
képe teljesen háttérbe szorult, átadva helyét először a
„sátortető” alatti ábrázolásnak, majd pedig az antik romok, illetve a szabad ég alatti oszlop képének. Új perspektíva is megjelent, az ábrázolásokon Mária térdel
vagy oszlophoz támaszkodik. A kis Jézus a puszta földön fekszik, vagy egy kis szalmán vagy leplen, Szent József pedig a baba mellett, vagy hátrébb térdel, néhol áll,
kezében gyertyával. Ez Szent Bonaventura, illetve svéd
Szent Brigitta látomása nyomán alakult ki. A víziók szerint ugyanis Mária fájdalom nélkül hozta világra gyermekét, a gyermekből pedig nagy fényesség áradt ki,
közben makulátlanul, ruhátlanul feküdt a földön.
Ez ugyan eltér az evangéliumban leírtaktól, mégis ősi
nézetek felszínre kerülése volt, amit amúgy is kedvelt a
reneszánsz. A földre fektetés ugyanis megjelenik minden földműves kultúrában. A gyermek elsősorban az
anyatermészeté, ezért helyezték oda a megszületett babát, illetve a haldoklót is. Számos antik szobor is a születés-istennőket térdelve mutatja be, olyan nő helyzetében, aki a földre szül. Az újszülött földre fektetése,
miután megvolt az első fürdetés, egyébként számos európai országban még ma is megtalálható szokás.
Az oszlop szerepeltetése keresztény mondanivalóval
bírt. Az Egyház, mint oszlop, melyre a keresztények
építenek. Az oszlop Jézus megostorozásánál is szerepet
játszik. Születésénél a Gyermeket az oszlop mellett dicsőítették, halála előtt az oszlophoz kötözve ostorozták.

A romok jelentik emellett az összedőlt antik világot, amin egy új világ
épült, de jelentik Dávid
király romba dőlt palotáját is, a királyi házat,
amit Dávidfia, a Messiás
fog helyreállítani. Az
oszlop keresztény értelmezése mögött fölfedezhetünk azonban egy jóval ősibb értelmezést is,
miszerint az oszlop a világ tengelye, ahol az ég
és a föld összetalálkozik.

Piero della Francesca, Francesco di Giorgio Martini, Federico Barocci, Georges de La Tour,
Gerard van Honthorst, Lorenzo Costa reneszánsz művei és Bartolomé Esteban Murillo barokk festménye

BAROKK – A katolikus ellenreformáció jegyében megszületett pompás barokk festészet az időben lejátszódó cselekményt, a történést akarja bemutatni,
még akkor is, ha portrészerűen csak egyetlen alakot vagy valamilyen tájat ábrázol. E stílus a térben szabadon áramló, lendületes vonalvezetést kedvelte,
alakjai állandó mozgásban voltak. A barokk művészek előszeretettel alkalmazták képeiken a fény és az árnyék kifejező ellentétét. Céljuk, a néző képzeletének
megragadása és érzelmeinek fokozása volt, így Jézus születésének ábrázolásakor is a szinte szenvedélyes imádat és a bensőséges hangulat árad legtöbbször
a képekről. A művészek gyakran használtak a szemet megtévesztő különleges
eszközöket is, például porrá őrölt üvegszemcséket kevertek a festékhez a minél
fényesebb hatás érdekében. A kis Jézus általában maga a fény vagy a fény felőle
árad. A tér elrendezése ezeken a képeken inkább átlós és aszimmetrikus, szemben a vízszintesen tagolt, szimmetrikus reneszánsz képekkel.
A barokk után a téma feldolgozása sajnos egyre jobban feledésbe merült. Az
egyre terjedő felvilágosodás következményeként alig találunk Jézus születésé-
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ről bensőséges képeket. A karácsonyi téma megjelenítése szinte kimerül a karácsonyfa, az idilli szobabelsők, az újkori Mikulás figurájának
megfestésében. Kivételeket, persze találunk, például ezt a négy, kedves,
századfordulós, magyar művész festette képet.
MÁRIA – Mária teológiai szerepét az efezusi zsinaton tisztázták először, a Szűzanyát Istent szülőnek nyilvánították. Ez nagy lendületet
adott a Mária-ábrázolásoknak, így a Jézus születése festményeken is elfoglalta állandó helyét az ötödik századtól. Az évszázadok során változott a képeken alakjának üzenete. Míg a keleti ábrázolásokon a kisded
isteni mivoltának bemutatása a lényeg, amit Mária tekintete, Jézusra
mutató mozdulata jelképez, erősít, addig a jóval későbbi nyugati alkotásokon egyre inkább az anya és a gyermek közötti bensőséges kapcsolat megjelenítése a lényeg.

Giovanni Battista Pittoni

JÓZSEF – A hatodik századtól József is gyakran szerepel a jelenetben. Alakja főként aggastyánként, a betlehemi jelenet szemlélőjeként jelenik meg. József öregemberként való ábrázolása és ahogy távolabbra húzódik a
másik kettő szereplőtől, az apa különleges szerepének, az
isteni fogantatásnak a szemléletes megjelenítése volt. A
középkori művészetben József már nem csupán szemlélő, vagy mindennapi feladatát végezte, ácsol, vagy a
szülés körüli teendőkben segédkezett. Többször megjelenik úgy is, amint éppen a saruját oldja ki és lábát a tűznél
melengeti, ez mindkét egyházban elterjedt. Általában
mezítláb, ülve ábrázolják, mint aki tépelődik. Mellette
egy pásztor-féle alak áll, kezében bottal. Ilyenkor Ő a
megkísértett, mondván: kivirágozhat-e a
bot, szülhet-e szűz. A kísértésre József részéről az aszkézis a válasz, mint Mózesnél,
aki levetett sarujával vallja meg, hogy szent
ez a hely, mert maga Isten van jelen. Más
ábrázolásokon harisnyája van a kezében,
ami értelmezhető akár a föntiek szerint is,
de úgy is, mint aki betakarni akarja a Gyermeket. József alakja egyes ábrázolásokon
olyan atyaként is megjelenik, aki térdelve
vagy állva imádkozik, és kezében a „világ viA magyar festők: Fényes Adolf, Iványi-Grünwald Béla
lágosságát” jelképező gyertya lángját óvja.
és Ferenczy Károly háromkirályok feldolgozásai
AZ ÖKÖR ÉS A SZAMÁR – A két állat nem véletlenül került a betlehemi képekre, bár az evangéliumokban egy szót se olvashatunk róluk.
Az egyháznak az Ó- és Újszövetség egységébe vetett hite által váltak a
karácsony kísérőivé. „Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának
jászolát, csak Izrael nem ismer meg, népem nem tud semmit megérteni!” (Iz 1,3). Az egyházatyák ezeket a szavakat próféciaként értelmezték, amely Isten új népére, a zsidókat és pogányokat egybeölelő egyházra utal. Isten szemében minden ember, legyen akár zsidó, akár pogány, ahogyan az ökör és a szamár, értelem és felismerés híján volt,
akiknek azonban a jászolban fekvő gyermek felnyitotta a szemét, hogy
felismerjék gazdájukat, urukat. Az istállóban egymás mellé kötött két
állat jelzi, hogy a Messiást nem csak a zsidók, hanem az egész emberiség szabadítójaként jelenik meg.
A szamár az ókori keleten nagy becsben tartott jószágnak számított,
számos módon hasznosították, az erőt és a szívósságot jelképezte. A
szamárhoz az Ószövetségben is fontos események fűződtek. Zakariás
jövendölése pedig így szólt: „Nézd, közeleg királyod: igaz és győze… és Borúth Andor
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delmes, alázatos, szamáron jő, szamár hátán, szamárnak csikaján.” (Zak 9,9)
Vagyis a szabadító király szamárháton fog érkezni, ami az alázat és békeszándék kifejezése. Ezt a jövendölést az evangéliumok leírása szerint Jézus önmagára alkalmazta, és Jeruzsálembe való bevonulásakor tanítványaival egy
szamárcsikót hozatott magának, hogy annak hátán menjen be a városba.
Egyes ábrázolásokon az ökör és a szamár Krisztus testéből szimbolikusan
táplálkozik, ez is utal az Eucharisztia szentségére. Egy hatodik századi ikonon
például a jászolba tolják a szájukat, mintha ennének belőle, egy későbbi kődomborművön pedig az állatok a Gyermekből esznek. A Krisztus, mint áldozat hangsúlyozása pedig különösen kifejezésre kerül El Greco A pásztorok
imádása című képén, ahol a pásztorok ajándéka egy olyan bárány, ami utal
az Isten báránya ábrázolásokra. Mária ezen a festményen a kendőt, amiben
a Kisded fekszik, éppen úgy tartja, mint később Veronika a szenvedő Krisztusnak nyújtott kendőjét.

El Greco

CSILLAG – A betlehemi csillag motívumát csak később vették át a művészek, a hatodik századtól kezdve, a „háromkirályok” jelenetéből. A szimbólum a megtestesülésben feltáruló isteni kinyilatkoztatásra irányítja a figyelmet. A születés helye fölött megálló, hat, hét vagy nyolc ággal ábrázolt, néha
üstökösre emlékeztető csillag fénycsóvája általában a Kisjézusra világít.

PÁSZTOROK – Lukács a születés tényénél sokkal részletesebben írja
le az angyalok híradását a pásztoroknak, illetve a pásztorok megérkezését Betlehembe. A pásztoroknak való híradás így gyakran lett nem
csak a korakeresztény időkben, hanem a későbbi korokban is Jézus születésének szeretett mellékjelenete. A reneszánsz műveken még jelentősebb lett szerepük, egyrészt Szent Ferenc munkásságának köszönhetően. Másrészt az egyszerű embert kedvelte a humanizmus is. A pásztorok száma a képeken változó, legtöbbször a háromkirályoknak megfelelően három. A korai ábrázolásokon a nyájjal együtt, később néhány
állat kíséretében érkeznek a Kisjézus elé. Szintén a háromkirályok példájára a Kisdednek általában ajándékokat is hoznak. A barokk korban
a pásztorjelenet már általában az istálló sötétjében játszódik. Gyakran
csak a gyermek körüli fény világítja meg az arcukat.
ANGYAL – Hasonlóan fontos, szinte elengedhetetlen elemei a karácsonyi ikonográfiának az angyalok. Általában a megtestesülés helye fölött gyűlnek össze az égben a Kisjézus imádására. Itt is különbség fedezhető fel a bizánci ikonok és a középkori alkotások angyalábrázolásai
között. Az előbbiek méltóságot sugároznak, az utóbbiak például kórusban énekelnek, különböző hangszereken játszanak a mennyei liturgia
szolgálójaként, de a késő reneszánsz mesterek kedvenc figurái a mezítelen, pufók gyermekangyalok is, amelyek a barokk és a rokokó ábrázolásokat is benépesítik.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn,
a „holland aranykor” realista festője

KIRÁLYOK – Kezdetektől komoly szerepet
kaptak a háromkirályok, a napkeleti bölcsek a
születésábrázolásokon. A három férfi keletről
érkezett, ahonnan a világosság jön, ahol az ész, a
tudás hódol Isten Fia előtt. Nyilvánvaló a szimbolikus magyarázat értelmezése. Ajándékaiknak
jelképes értelme van: az aranyat, mint földi királynak, a tömjént, mint Istennek és a halott bebalzsamozására szolgáló mirhát, mint a keresztfán szenvedő embernek adták át Megváltónak.
Személyükben a pogány világ hódolata fejeződik
ki az egész föld Urának színe előtt.
Ráthi Marianna

Charles Le Brun mozgalmas, barokk festménye

43

Kri s ztus fény e
Könyvajánló a Dunaharaszti Városi Könyvtár kincseiből
Magyar hősök – elfeledett életutak a 20. századból
(Budapest, Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a
mandiner. hu-val közösen, 2020) Kiegészítésképpen a Szentlélek csodái című összeállításomhoz kerestem lélekemelő olvasmányt, amelyet jó szívvel ajánlok a kedves Olvasónak.
A kötetben különböző karakterű emberek lépnek színre. Hogy mégis mi köti össze a szerteágazó életutakat? A határhelyzetekben tanúsított kockázatvállalás. A reprezentatív kötet
szereplőinek többsége mindkét totalitárius ideológia, a nácizmus és a kommunizmus ellen
fellépett, sokuk története a tragikus időkben mutatott bátor viselkedésük ellenére a szélesebb közönség előtt
mindmáig ismeretlen. A kutatók a hősök portréinak közreadásával részben adósságot is törlesztenek annak érdekében, hogy e csodálatos helytállóink emléke velünk maradjon.
A jeles szereplők közül néhányan, illusztrálásképpen: Brusznyai Árpádné Honti Ilona, Esterházy János gróf, Gidófalvy Lajos, Körösztös Krizosztrom, Kuklay Antal, Moyses Márton, Olofsson Placid, Richter Gedeon, Romzsa
Tódor, Salkaházi Sára, Slachta Margit, Weisshaus Aladár… és sokan mások. Milyen sokan vannak!
David Gregory: Vacsora egy tökéletes idegennel – egy megfontolásra érdemes meghívás
(1. rész) Egy nap egy tökéletes idegennel (2.) A következő szint (3.) Éjszaka egy tökéletes
idegennel (4.)

Ezek a kitűnő olvasmányok kereskedelmi forgalomba nem kerültek – viszont sokan ismerhetik
a híres videót. Én most a könyveket ajánlom, mert nagyon érdekesek: miről beszélgetne Ön
vacsora közben Jézussal?
Ezzel a kérdéssel szembesül Nick Cominsky, a cinikus, de sikeres üzletember, amikor elfogad
egy elegáns étterembe szóló meghívást a Názáreti Jézussal elköltendő vacsorára. Biztos abban,
hogy munkatársai akarják felültetni, leleplezésre készül. Asztaltársa megérti a gyanakvást, de
azt javasolja, hogy folytassák a vacsorát mégis úgy, mintha ő tényleg Jézus lenne.
A remek vacsora közben lebilincselő beszélgetés alakul ki, amely egyebek között kiterjed családi ügyekre, világvallásokra, halál utáni életre. Nick ráébred saját szunnyadó vágyaira, lelki és szellemi bizonytalanságaira, Isten
iránt érzett neheztelésére – és egyre kevésbé csodálkozik azon, hogy a lelke mélyéből feltörő kérdésekre a vele
szemben ülő férfi válaszokat tud adni.
Tóth Marianna

LITTERA EST …
Historia est magistra vitae
– Cicero szállóigévé lett
mondását (a történelem az
élet tanítómestere), átfordíthatjuk így: Littera est …
vagyis az irodalom lehet a tanítómester, hiszen mi, átlagemberek, akik nem végeztünk történelem szakot az
egyetemen, nagy íróink remekeihez fordulunk, hogy
megismerjük távolabbi és közeli múltunkat, ráadásul
szép stílusban, szórakoztatóan megírva. A történelem
valóban olyan tanítómester, aki kulcsot ad a jelenhez,
irodalmáraink pedig meséikhez e forrásból merítenek
tanulságos és gyönyörködtető, néha bizony elborzasztó
alapanyagot.
A könyvkiadásnak e szűkös időszakában szívesen válogatok, keresgélek az antikváriumok polcain, így gyűjtöttem be nyár végén Victor Hugonak magyarul megjelent könyvei közül azokat, amelyek még hiányoztak
családi könyvtáramból.
A talán nem közismert, 50-70 évvel ezelőtt megjelent
kötetek közül most kettőről szeretnék írni, amelyek
számomra mély tanulsággal szolgáltak. Az egyik az Izlandi Han című regény, melyet Victor Hugo 19 esztendősen írt, de mégsem lehet zsengének nevezni. A XVII.
századi történet a norvégok földjén játszódik, amely akkor dán fennhatóság alatt állt, királya V. Keresztély (a
századelőn a Christian, mára nálunk is meghonosodott

nevet írták át ilyen formában). A regény, ha lehet így
fogalmazni, véres, sötét krimi, tele szörnyű izgalmakkal, cselekedetekkel, kegyetlenséggel, szenvedéllyel,
árulással, fortélyos cselszövéssel – hiszen ilyen volt az
élet, és ma is ilyen, ha sűrű fátyollal leplezve is. A cselekmény mozgatórugói nyíltak, ugyanakkor a leírás irodalmi formában közreadott történelmi tanulmány, Victor Hugo átfogó műveltségének tükre.
A regény olvasásakor eszembe jutott a kortárs Balzac
Elveszett illúziók című regénye, mely része az író Emberi színjáték címen hozzáférhető hatalmas regényfolyamának. Az Elveszett illúziókból ismertem meg a korabeli irodalmi berkek és főleg az újságírás vademberi
erkölcseit a nagy francia forradalom utáni, liberalizálódó Európa nagyvárosi társadalmában. Ilyenek voltak
a körülmények, amelyek között a királypárti, katolikus
családból származó Victor Hugo elkezdte pályáját.
Az Izlandi Han egy pályakezdő és nagyon tehetséges
ifjú velejéig romantikus műve, melyben elbukik a rossz,
s a jó elnyeri méltó jutalmát, ezen a háttéren pedig
megismerhetjük a félig pogány, félig már keresztény
északi nép történelmét, kultúráját, életkörülményeit,
szép jellemeket, köztük a jót mentő, azért bátran kiálló
keresztény papok felsorakoztatásával.
Victor Hugo másik, talán nem annyira közismert regénye, A tenger munkásai az író korába vezet el bennünket. Kortárs regény tehát, amelyet az író pályájának zenitjén alkotott 1866-ban, amikor bő tíz esztendőt töltött politikai emigránsként a Bretagne fölött elhelyez-
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kedő és a brit korona fennhatósága alá tartozó La
Manche szigetek egyikén, Guernesey-n. A La Manche
szigetek Franciaország tengerbe hullott morzsái, melyeket Anglia összeszedett, s melyeket a franciák angol,
az angolok normand szigetekként emlegetnek. A történet jelenidejű, tehát a XIX. század közepén játszódik.
Victor Hugo regényében bemutatja a normand szigetek
sajátos, zárt közösségét, amely a maga gall dialektusában beszél, hitvilága teli van ősi babonákkal, hiedelmekkel, erkölcse, szokásjoga társadalmi berendezkedése külön kis világot takar, amelynek életritmusát a
végtelen tenger apálya-dagálya adja. A művön végigvonul egy romantikus, mindent odaadó és mindent

elveszítő nagy és tragikus szerelem, ugyanakkor megláthatjuk Európa talán ismeretlen, rejtőzkődő, mára
már elfeledett arcát.
Mindkét mű olyan világról rajzol képet, amely a mának
ismeretlen – hit és rendíthetetlen hűség, átléphetetlen
erkölcsi törvények, megkerülhetetlen lelkiismeret, ezek
kormányozzák az emberi létet, és az alapot az ősi tudással végzett munka adja. Mindezek mára és az ezerarcú
Európa feloldódni látszanak, eltűnnek a kis népek, a
sokféle nyelvjárás, a helyi kisközösségek, elvész a sokszínű múlt a színtelen jelenben.
Koczka Tamásné

A jászolról, mely az Úr születésnapján állíttatott
Élt azon a környéken egy
bizonyos János nevű jó
hírű, de még jobb életű
ember. Boldogságos Ferenc nagyon szerette ezt
az embert, mivel, bár nemessége révén messze
földön nagy tekintélynek
örvendett, a vér nemességét semmibe sem véve
egyedül a lélek nemességére törekedett. Boldogságos Ferenc, mint már
azelőtt is többször megtette, Karácsony előtt vagy tizenöt nappal magához hívatta János urat, és így szólt hozzá: „Ha
azt akarod, hogy az Úr közelgő ünnepét Greccióban üljük meg, úgy siess, és szorgalmasan tégy
meg mindent, amit mondok neked! Meg akarom
ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit,
látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba és hogyan
feküdt az ökör és a szamár előtt a szénán”. A derék és
hűséges ember a parancs hallatára gyorsan elsietett, és
a kitűzött helyen előkészített mindent, amit a szent kívánt tőle.
Eközben elérkezett az öröm napja, megjött az örvendezés ideje. Megérkeztek a különböző helyekről odahívott
testvérek, úgyszintén a környék lakói, férfiak és nők; tehetségéhez képest mindenki gyertyát vagy fáklyát tartott a kezében, hogy örvendező lélekkel bevilágítsa az
éjszakát, mely ragyogó csillagaival fényt hintett a napok és esztendők végeláthatatlan sorára. Megjött Isten
szentje is, és mivel mindent készen talált, látta és örvendezett. Készen állott a jászol, ott volt a széna, odavezették az ökröt és a szamarat. Ünnepelt itt az egyszerűség, vigadozott a szegénység, felmagasztaltatott az
alázatosság, és Greccio mintegy új Betlehemmé alakult.
Az éjszaka fénylik, mint a nappal, és gyönyörűségére
szolgált az embereknek és állatoknak egyaránt. Az odaérkező emberek újult örömmel örültek a titok megismétlődésének. Az erdő kiáltásoktól visszhangzott, s a

sziklák szent énekek hangját verték vissza. A testvérek
az Úr szokásos dicséretét zengték, és az egész éjszaka
örömujjongással telt el.
Isten szentje megállott a jászol előtt, nagyokat sóhajtott, s közben a fájó részvét és túláradó öröm csatáztak
szívében. A jászol fölött kezdetét vette az ünnepi mise,
és a miséző pap szíve újszerű vigasztalással telt el.
Isten szentje szintén magára öltötte a szerpapi ruhadarabokat – tudniillik szerpap volt –, és csengő hangján
megkezdte a szent Evangélium éneklését. Hangja, erős,
behízelgő, tiszta csengésű, érces hangja a legnagyobb
boldogság élvezetére hívogatta az összes jelenlevőket.
Utána prédikálni kezdett a körülálló népnek, és mézédes igéket mondott a szegény Király születéséről és
Betlehem kicsiny városáról.
És íme, megsokasodtak a Mindenható ajándékai: egy
erényes férfiú elé csodálatos látomás tárult. A jászolban

ugyanis egy élettelen gyermeket látott feküdni; amikor
azonban Isten szentje odalépett hozzá, úgy tűnt,
mintha a gyermeket mintegy álomból új életre támasztotta volna. És nem is volt egészen alaptalan ez a látomás. Mert lám, a kisded Jézus sokak szívében egészen
feledésbe merült; most ellenben Isten kegyelméből
szolgájának, Szent Ferencnek segítségével megint
életre támadt, és kitörölhetetlenül mélyen belevésődött
az emberek emlékezetébe.
Az ünnepi virrasztás végeztével ki-ki örvendezve tért
vissza otthonába.
Ámen. Alleluja, Alleluja.
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K AL AZ AN C I SZ EN T JÓ Z S EF É S A P I AR IST A R EN D
Kalazanci Szent József a piarista
rend alapítója, korának súlyos
problémáit abban látta, hogy a szélesebb néprétegek nem részesülnek a keresztény nevelésből, ezért
megoldásként „kegyes” iskolákat
alapított, ahol ingyenes és vallásos
népoktatást vezetett be. Ez új karizmaként jelent meg az egyház és
az akkori világ életében. Ez a karizma nem csak saját korára volt
nagy hatással, hanem máig hat, több mint négy évszázadon át „szolgálta az evangelizáció minőségét, és
szolgálja ma is ebben az értékválsággal küszködő, globalizálódó modern világban” – írta Borián Tibor piarista szerzetes, egykori iskolavezető.
Kalazanci Szent József spanyol földön született 1557ben egy jómódú kovácsmester nyolcadik, legkisebb
gyermekeként. Családja vallásos nevelést adott számára, így a gyermekben már korán megérlelődött a
papi hivatás gondolata. Tanulmányai befejezése után
1583-ban szentelték pappá.
Kiváló képességű, hivatásában lelkiismeretes papként több egyházmegyében is megbízták különböző
plébániai feladatokkal. 1591-ben megszerezte a teológiai doktorátust, lemondott hivataláról, és a katolikus
egyház központjába, Rómába ment egy javadalmazóbb
egyházi állás reményében.
József atya napjait az „örök város” megismerésével
töltötte, sorra látogatta Róma templomait. Hamarosan
képet kapott a városban tapasztalható ellentmondásokról, a paloták lakóinak, a világi és egyházi méltóságoknak a gazdagságáról, mellette pedig a sikátorokban
nyomorúságos életet élő római köznép szegénységéről
és tudatlanságról, valamint az ebből fakadó erkölcsi hanyatlásról. Ez vezette a jótékonysági munkához, ami
nyomán tagja lett a város szegénynegyedeiben alamizsnát osztó Tizenkét Apostolról elnevezett Főtestvériségnek. Próbált segíteni minden szerencsétlen emberen:
öregeken, betegeken, munka nélkül tengődőkön, bűnre
tévedőkön. Legjobban azonban a neveletlen, magukra
hagyott fiúk sorsa ragadta meg. Assisi Szent Ferenc példája, valamint Avilai Szent Teréz írásai nyomán már
korábban megfogta őt a szegénység kérdése. Keresztény elkötelezettsége, emberszeretete ‒ ma talán úgy
mondanák, hogy szociális érzékenysége ‒ késztette
arra, hogy keresse a módját e gyerekek megmentésének. Ennek lehetőségét a szegények tanításában, nevelésében látta. Róma minden városnegyedében voltak
már iskolák, de azokba csak kevés szegény gyermek járhatott. Az elemi és középfokú oktatásban többnyire
csak a tehetős családok gyermekei tanulhattak, tandíj
fejében, így a szegények fiai sokszor a tudatlanság és az
erkölcsi züllés áldozataivá váltak. Céljai a fiatal papot
1597-ben a Keresztény Tanítás Testvérületébe vezették.
De nem ez volt az igazi megoldás. Megismerte a Róma

egyik szegénynegyedében található Santa Dorotea nevű
templomban a plébánost, aki már tanított néhány szegény sorsú diákot. József atya először ide gyűjtötte öszsze a környék hányatott sorsú gyerekeit. Ingyen tanította, és elemi ismeretekre, vallásos életre nevelte őket.
Iskolája ’kegyes iskola’ néven vált ismertté. Egyre több
munkatárs csatlakozott hozzá, és nagy számban jelentkeztek a tanulók is az új iskolába. 1601-től kezdve a Kegyes Iskolák (Scholae Piae) világi, fogadalom nélküli
kongregációjához tartozó tanítói együtt laktak az iskola
épületében. 1603-ban pedig megszületett a kongregáció első szabályzata is.
Kalazanci József atya, akit megérintett Néri Szent Fülöp derűje, egyénisége, ezt írta egyik elöljárójának: „Rómában rátaláltam, hogyan szolgálhatom az Istent,
mégpedig a gyermekekről való gondoskodással. Nem
is cserélném fel semmivel a világon.”
1612-ben már 800 tanulója volt, így új helyet kellett
találni az intézménynek. Sikerült megvenni a Piazza
Navona mellett álló Torres-palotát, amely az 1614-ben
megkapott San Pantaleo templommal együtt az új tanító rend központjává vált.
Kalazancius eközben kialakította saját nevelői rendszerét, amelyet írásában is összefoglalt. Ez lett a kalazanciusi pedagógia alapdokumentuma. Az első piarista
iskolák elsősorban elemi szintű olvasást, írást, számtant és hittant tanítottak, később latin tannyelvű gimnáziumi osztályok is létesültek, ahol nagy hangsúlyt helyeztek a szépírásra, a zenére és a magasabb matematikai ismeretekre. A módszerek közé tartozott a tanítás
közbeni rendszeres ima, és a gyerekek hazakísérése az
iskolából.
József atya eleinte az önként csatlakozó tanítókkal
látta el az egyre gyarapodó számú tanuló oktatását, de
az önkéntesek nem tudták vállalni az alamizsnából
fenntartott iskola szegénységét. Ezért 1614-ben a Kegyes Iskolák Kongregációja egyesült a Leonardi Szent
János által alapított Luccai Kongregációval, és fölvették az Istenanya Kongregációja nevet. A luccai atyák
azonban inkább a lelkipásztori tevékenység mellett
döntöttek a tanítói szolgálat helyett, így Kalazancius
kénytelen volt állandó munkatársakból álló szervezetet
alapítani, amit V. Pál pápa 1617-ben hagyott jóvá. A
szentatya engedélyezte A Kegyes Iskolák Isten Anyjáról Nevezett Szegényeinek Páli Kongregációját, ahol
szabályozta a Kongregáció tagjaira vonatkozó lelkiségi
és apostoli életmódot: a három szerzetesi fogadalmat ‒
szegénység, tisztaság, engedelmesség ‒ és vállalásukat,
hogy „tevékenységüket, munkaerejüket és buzgalmukat díjazás, fizetés, adományok nélkül mindenestül a
gyermekek ingyenes oktatására szentelik”.
A Kegyes Iskolák munkatársai hamarosan már Rómán kívül is alapítottak iskolát. 1617 és 1621 között 153
novícius öltötte magára a piarista viseletet: papok, klerikusok és világiak egyaránt. Származásukat tekintve
többnyire olaszok voltak, de akadtak köztük franciák,
németek, spanyolok és portugálok is.
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Kalazancius 1621-ben megírta az új szerzetesi kongregáció konstitucióját. Ebben Szent Ágoston regulája
volt irányadó a papok részére, a bölcs pedagógiai realizmus mellett pedig nagy hangsúlyt kapott a Szent Ferenc-i szegénység és a karmelita lelkiség. Jelmondatuk:
„Omnia ad maiorem Dei gloriam et proximorum utilitatem (Mindent Isten nagyobb dicsőségére és embertársaink javára!)”, illetve „Ad maius pietatis incrementum (Egyre mélyebb vallásos lelkületet!)”
1621. november 18-án XV. Gergely ünnepélyes fogadalmas szerzetesrenddé nyilvánította a kongregációt,
majd 1622. január 31-én jóváhagyta a rend konstitúcióit, és kinevezte Kalazanciust a rend generálisának.
A piarista iskolák a következő 20 évben elterjedtek
egész Itáliában, valamint Közép-Európában morva,
lengyel és magyar földön. 1637-ben 27 rendházzal, 362
rendtaggal és 70 novíciussal rendelkeztek. A tanítás során a legmodernebb ismereteket is alkalmazták, a firenzei piaristák például Galileo Galilei tudományos nézeteit tanították, akivel szoros kapcsolatban álltak.
A gyors terjeszkedés miatt azonban a piaristáknak
több nehézséggel is meg kellett küzdeniük. Egyrészt a
római tanítók féltékenysége, a gazdagok félelme a szegények taníttatásától, a konzervatív szerzetesrendek és
az Inkvizíció állandó gyanakvása az újításokkal szemben, másrészt belső ellentétek (mint a laikus testvérek
lázadása a paptanárokkal szemben) rombolták a rend
életét.
Egy nagyravágyó szerzetes, Mario Sozzi áskálódódása
nyomán az Inkvizíció eltávolította Kalazanciust a rend
éléről, és helyére az intrikust nevezte ki. Halála után a
hozzá hasonló Stefano Cherubinit nevezték ki, aki elérte, hogy az új pápa, X. Ince 1646-ban fogadalmak nélküli kongregációvá fokozza le a rendet, és megtiltsa novíciusok fölvételét is.

Az ekkor kilencven éves Kalazancius Jób szavaival fogadta a döntést: „Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve! … Megszületett a bréve, amely rendünk teljes megsemmisítését jelenti. Ám én bízom
benne, hogy minél jobban meggyötrik, Isten annál
jobban fel fogja magasztalni.” Az agg rendalapító
1648. augusztus 25-én adta vissza lelkét Teremtőjének.
Halálának hírére nagy tömegek indultak a San Pantaleo templomba.
Kalazancius szavai beteljesedtek. Halála után, 1656ban VII. Sándor pápa a Kegyes Iskolákat ismét egyszerű fogadalmas kongregációvá, majd 1669-ben IX.
Kelemen pápa ünnepélyes fogadalmas szerzetesrenddé
nyilvánította. 1651-ben megindult Kalazanci József kanonizációs eljárása. XIV. Benedek pápa 1748-ban, halálának 100. évfordulóján boldoggá, XIII. Kelemen
pápa 1767-ben szentté avatta, XII. Piusz pápa pedig
1948-ban, halálának 300. évfordulóján a keresztény
népiskolák égi pártfogójának nyilvánította.
A rend, jogainak visszaállítása után, erősebb lett,
mint annak előtte volt. Gyors ütemben terjeszkedett tovább, elsősorban Közép-Európában: Ausztriában, tovább Magyarországon, Litvániában, Erdélyben, valamint az alapító szülőföldjén, Spanyolországban. A 18.
század elején már a fővárosokban is: Bécsben, Pesten,
Prágában, Vilniusban, Madridban, Milánóban. 1706ban 8 provinciában, 94 rendházban 950 piarista élt,
1724-re pedig 1680-ra nőtt a számuk.
A rend vezetői – a rossz tapasztalatokból okulva – különös hangsúlyt helyeztek a növendékek képzésére.
1660-ban a Dél-Itáliában, majd 1661-ben a római Szent
Pantaleon-rendházban hoztak létre központi növendékházat. Jelentős fejlődést eredményezett, hogy Carlo
Giovanni Pirroni generális átépíttette a Szent Pantaleon-rendházat, újjászervezte a növendékházakat, és
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egységesítette a képzési követelményrendszert (Ratio
studiorum). A komolyabb tudományos képzéssel
együtt járt, hogy a rend munkájában egyre nagyobb
hangsúlyt kapott a latin nyelvű gimnáziumi, a filozófiai
és teológiai oktatás. A rend közép-európai iskolái például már kizárólag gimnáziumi osztályokból álltak. Ez
több helyen ‒ elsősorban a hasonló iskolákat fenntartó
jezsuiták részéről ‒ vezetett konfliktusokhoz, aminek
XII. Kelemen pápa vetett véget azzal, hogy 1730-ban kinyilvánította a piaristák a jogát a magasabb szinteken
való tanításhoz. Az iskolák mellett a piaristák árvaházakat, nemesi konviktusokat, szemináriumokat, plébániákat vezettek, és többen mentek közülük hittérítőnek
protestáns vidékekre.
A rend élén a generális állt, akit az eleinte hat, majd
1758-tól tizenkét évente Rómában ülésező generális
káptalan választott meg. A legfontosabb ügyekben négy
asszisztensével együtt döntött. Eleinte ők nevezték ki a
rendtartományok élén álló provinciálisokat is, ez azonban idővel a tartományi káptalanok által választott
tisztség lett. A provinciális nevezte ki a kisebb és nagyobb rendházak elöljáróit, akik egyben az ahhoz tartozó iskolákat is irányították.
A rend, amelynek akkor közel 3000 tagja volt, az
1700-as évek végére érte el történetének egyik csúcspontját. A felvilágosodás időszakában – amely az iskolázást igen nagyra értékelte ‒ a piaristák szerepe is tovább nőtt, elsősorban Mária Terézia uralkodása alatt a
Habsburg Birodalomban, valamint Lengyelországban,
ahol fontos oktatási intézmények vezetését bízták rájuk. Sok esetben a piaristák vezették tovább az 1773ban föloszlatott jezsuita rend iskoláit is. Ugyanakkor

megkezdődött a rend elvilágiasodása is; a piaristákat
egyre inkább tudós tanárnak és nem szolgáló szerzetesnek tekintették.
A 18. század közepétől az európai államok a felvilágosodás eszméi nyomán felügyeletük alá vonták az iskolai
oktatást. 1781-től II. József más szerzetesrendekkel
együtt kivonta a Habsburg Birodalomban lévő piarista
rendtartományokat a generális joghatósága alól. Néhány év múlva követte ebben Spanyolország is. Ezután
a lengyel, cseh, osztrák és magyar rendtartományok
egymástól is függetlenül működtek. A spanyol és itáliai
piaristák őriztek még meg bizonyos egységet.
Az állami beavatkozás a 19. század elejétől teljesedett
ki. A Habsburg Birodalom országaiban a piaristák,
hasznosnak ítélt szervezetként elkerülték a szekularizációt, de a francia befolyás alá került német tartományokban az 1800-as évek elején minden piarista rendházat föloszlattak.
Az 1837-es spanyolországi feloszlatást néhány rendháznak sikerült túlélnie. 1845-től Jacinto Feliu generális szervezte újra a rendet. Támogatta a Paula Montal
által létrehozott spanyol piarista nővérek rendjének
alapítását, ő küldött először piaristákat Amerikába, Kubába. A század végén spanyol piaristák Chilében és Argentínában is nyitottak iskolát.
A napóleoni háborúk súlyosan károsították az itáliai rendtartományokat. A szardíniai és a szicíliai csak
kisebb károkat szenvedett, a Firenze környéki és a délitáliai piarista tartományok viszont érintetlenek maradtak, ezért a generálisok 1845-től Róma helyett Firenzéből kormányozták az itáliai rendet. 1860 és 1870
között az olasz kormány kemény egyházellenes intéz-
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kedéseket hozott: a szicíliai és a szardíniai rendtartomány teljesen megszűnt, és 1874-ben a római San Pantaleon-rendházat is államosították.
Lengyelországban az ország földarabolása keserítette
meg a rend működését. Az orosz uralom alá került részeken 1832-ben bezárták az egyházi iskolákat, majd
1863-ban a szerzeteseket minden tevékenységtől eltiltották, sokukat Szibériába deportálták. 1873-ban néhány piaristának sikerült visszatelepülnie a krakkói
rendházba.
Az osztrák és a cseh provincia nem volt kitéve hasonló
üldözésnek, de a liberális szellemű hatóságok sok esetben mondvacsinált okokra hivatkozva 1871-re államosították a piarista iskolákat.
Magyarországon a piaristák, tudományos és pedagógiai munkásságukkal, komoly szerepet játszottak a
nemzeti kultúra és tudomány ápolásában, amivel széles körű elismerést vívtak ki a rend számára. Ezért az
1848-1849-es szabadságharc után büntetőintézkedéseket kellett elszenvedniük, de a kiegyezés után elérték,
hogy a piarista növendékek államilag elismert tanári
oklevelet szerezzenek, az általuk vezetett gimnáziumok

pedig állami támogatással modern, országos jelentőségű tanintézményekké fejlődjenek.
A század második felének itáliai generálisai sokat
munkálkodtak a rend egységének újrateremtése érdekében. Élénk diplomáciai tevékenység, fontos találkozók jellemezték ezeket az éveket. 1893-tól adják ki
az Ephemerides Calasanctianae című rendi folyóiratot, amely némi kihagyásokkal azóta is a rend hivatalos
közlönye. Az egység megteremtése Alfonso Maria
Mistrangelo generálisnak, Firenze érsekének volt köszönhető, aki elérte, hogy 1904. június 29-én X. Pius
pápa „Singularitas regiminis” kezdetű bullájával jogilag is megteremtse a rend egységét.
Az újraegyesült rendnek 1909-ben 133 rendházban
2180 tagja volt, amelynek többségét a spanyolok (1383
fő) alkották. Itáliában 307, Magyarországon 394, egyebütt Közép-Európában pedig 96 piarista élt.
A piaristák, köztük elsősorban a magyar piarista rend
huszadik századi története a mába vezet. De erről majd
legközelebb.
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A Kereszténység Szakrális Építészete
Magyarországon
Székesegyházak
Győri Székesegyház

A székesegyházak ismertetése egy újabb több, mint
ezeréves egyházmegyével, a győri egyházmegye és a
győri Nagyboldogasszony Székesegyház bemutatásával
folytatódik. Az egyházmegye védőszentje A Mennyekbe
Felvett Boldogságos Szűz Mária. A székesegyház titulusa Nagyboldogasszony. Az egyházmegye főpásztora
Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke.
A Győri Egyházmegyét Szent István alapította valószínűleg 1001-ben, melyet az esztergomi érseki tartomány részeként azért hozott létre első szent királyunk,
hogy a német egyházmegyék törekvéseivel szemben
megvesse az önálló magyar egyház alapjait. Területe az
esztergomi érsekség és a veszprémi püspökség közé
ékelődött be, és a történelmi Győr, Moson, Sopron és
Vas megyéket, valamint Komárom és Veszprém megye
egy részét foglalta magába. A Győri Egyházmegye a kö-

zépkor folyamán mind méretét, mind jövedelmét tekintve a magyar királyság közepes egyházmegyéi közé
tartozott.
Az egyházmegyét a megyéspüspökök irányították,
akik közül többen országos politikai szerepet is betöltöttek: Salánki Ágoston (1445-1465) Erzsébet királyné,
míg Nagylucsei Orbán (1481-1486) Hunyadi Mátyás király egyik legfőbb bizalmasa volt, és Bakóc Tamás bíboros és esztergomi érsek főpapi pályáját győri püspökként (1487-1492) kezdte. Több győri főpásztor műveltségével tűnt ki: Hartvik (1088–1105) püspök – aki átdolgozta Szent István király legendáját – Könyves Kálmán király egyik fő ideológusa volt, míg Gosztonyi János (1509-1524) messze földön híres tudósként szerzett
magának hírnevet. Két püspök életét adta a hazáért:
Gergely (1224-1241) püspök a muhi, Paksi Balázs
(1525-1526) pedig a mohácsi síkon hunyt el.
Az egyházmegye plébániahálózata a 14. századra teljesen kialakult, a csendes építkezést még a német és
cseh hadjáratok, valamint a mongol (tatár) betörés sem
tudta megakasztani. A világi papság mellett szerzetesek
is érkeztek, akik az egész középkor folyamán a lelkiség
és az egyházi művelődés fontos tényezői voltak. A bencés rend legjelentősebb – a győri megyéspüspök joghatósága alól kivett – monostora, Pannonhalma mellett
többek között Jákon, Lébényben és Dömölkön telepedtek le Szent Benedek fiai. Mellettük Szentgotthárdon
ciszterciek, Csornán, Mórichidán és Türjén premontreiek létesítettek rendházat. A koldulórendiek jellemzően
városok lelkigondozását látták el, a domonkosoknak
győri és vasvári, a ferenceseknek pedig győri, soproni,
szombathelyi, pápai és kismartoni kolostorai szolgáltak
lelki központként. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálos pedig Monyorókeréken és Sopronbánfalván telepedett le.
Jelentős búcsújáróhelyek is kialakultak a középkor
folyamán. A győri Székesegyházban és a vasvári domonkos templomban a Szent Vér-ereklyéhez zarándokoltak a hívek, de sokan keresték fel Pannonhalmán
Szent István ereklyéit, vagy a bánfalvi Szent Farkas-kápolnát. Az egyházmegye hívei azonban távoli zarándokhelyekre is ellátogattak: Győr nembeli Pot ispán, a lébényi monostor egyik alapítója már 1220 körül Rómába zarándokolt, 1525-ben pedig az egyházmegye
egyik nagyhatalmú ura, Kanizsai László népes kíséretével nemcsak az apostolok sírjait kereste fel, hanem
maga a pápa is fogadta őket. Rajtuk kívül természetesen találkozunk soproni polgárokkal, győri kanonokokkal és karpapokkal, szanyi, szentmártoni, nagylózsi és
körmendi hívekkel egyaránt. Emellett számos, a Győri
Egyházmegyéhez tartozó hívő kereste fel Aachent, Mariazellt vagy Altöttinget is.
A mohácsi csatát követően megváltozott a helyzet. A
XVI. század derekától kezdve az egyházmegye keleti
határa egyben a hódoltság szélét is jelentette, ezzel
Győr ismét határvédő szerepet nyert: olyannyira, hogy
egy 1629-es forrás szerint Győr városától délre minden
falu török adófizető volt. Az egyházi jövedelmek csökkenésének mértékét jól mutatja, hogy a harmincnégy
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főt számláló győri székeskáptalan létszáma ekkor harmadára redukálódott. Az oszmán terjeszkedés a tizenötéves háború viharos évei alatt, 1594-ben magát a
győri várat is bekebelezte. Ekkor a káptalan is elhagyta
a várost, Bécsbe, majd Sopronba menekült. Ebben az
időben pusztult el nagyrészt az egyházmegye középkori
épített öröksége, illetve a ma is látható lébényi templomot is csak itáliai építőmesterek mentették meg a lebontástól.
A XVI. század folyamán az egyházmegye területén
többségében protestánsok éltek, amit leginkább a délről érkező katolikus horvátok tudtak arányaiban ellensúlyozni. Az egyházmegye lelkisége és szervezete számára a század nagy eseményeként tartjuk számon a
Draskovich György püspök (1578-1587) által 1579-ben
összehívott szombathelyi egyházmegyei zsinatot, amelyen kihirdették a trienti egyetemes zsinat (1545-1563)
végzéseit.
A XVII. század a lassú építkezés és a katolikus megújulás évszázadának tekinthető úgy a győri egyházmegye, mint az egész ország viszonylatában. A trienti zsinat a megújulás kulcsszereplőjévé a püspököt tette,
megerősítve egyházi jogosítványait. Az egyházmegye
katolizálásában azonban nagy szerep jutott a régió
nagy földbirtokosainak is, akiknek katolikus hitre térésével fokozatosan alakult át a vidék felekezeti képe. A
kegyúri jogra támaszkodva a környék arisztokratái lépésről-lépésre szorították ki a protestantizmust a Dunántúlról. A katolikus felekezetszervezés egyik alapkövévé az oktatást emelték a trienti zsinati atyák. Ennek
szellemében először Dallos Miklós püspök (1623-1630)
alapított papnevelő intézetet 1627-ben, amelynek
Széchényi György püspök (1658-1685) építettet új épületet 1684-ben. Az oktatásban, akárcsak a pasztorációban jelentős szerep hárult az egyházmegye területén
újra, vagy először ekkor megtelepedő szerzetesrendeknek. Elsőként kell kiemelnünk a Dallos püspök támogatásával történt győri jezsuita megtelepedést, amely
révén a régió egyik szellemi központjává vált Győr. A
ferencesek 1614-es újratelepedése mellett a kármeliták
1697-es győri, és a pálosok sopronbánfalvi alapítását

kell kiemelnünk. A barokk vallásosság másik pillérének a búcsújáró helyeket tekinthetjük,
az egyházmegye különösen fontos Mária-kegyhelyei voltak Lorettom és Boldogasszony, amelyek ekkor fénykorukat élték.
A XVIII. század a diadalmas
katolicizmus évszázada. A győri
egyházmegye szerepe a török
visszafoglaló háborúk után változott ugyan, de a két főváros
közelsége miatt továbbá is központi szerep hárult rá. Jelzi ezt
az a tény is, hogy a püspöki
trónt a század során a birodalom és Magyarország legpatinásabb családjainak sarjai töltötték be. A század két legjelentősebb püspökének Keresztély Ágost, valamint Zichy Ferenc tekinthető. Keresztély püspökségének ideje alatt
számos korábban rendezetlen szervezeti kérdést zárt le
hosszú időre megnyugtatóan, többek között a székeskáptalan működését illetően. Zichy püspök idején
Mária Terézia királynő a szombathelyi püspökség alapításával 1777-ben lecsökkentette az egyházmegye területét. A nagyjából a mai formáját elnyert egyházmegyében ekkor számos építkezésbe kezdett Zichy püspök. A plébániai hálózat kialakítása mellett többek között a Püspökvár visszaszerzése és bővítése, valamint a
Székesegyház renoválása és barokk stílusban történő
átépítése is a nevéhez köthető.
A XIX. század során a győri egyházmegye életének
homlokterébe az oktatás, a tudomány és a kultúra került. Bizonyítja ezt az is, hogy a század során a székeskáptalanban tizenhat tudós, valamint irodalommal
vagy művészetekkel foglalkozó kanonok kapott stallumot. A korszakból a művészetek és tudomány nagy pártolójaként tartja számon a győri köztudat Sztankovits
János püspököt (1838-1848), akinek a nevéhez kötődik
többek között a püspöki könyvtár alapítása. Emellett
Schwarzenberg Ernő püspök (1818-1821) hatása révén
Sztankovits kiváló zenekedvelő és értő volt, így az a
pezsgő zenei élet, amely Zichy püspök idején szökkent
szárba, a XIX. században is tovább virágzott. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharcban közel egy
tucat győri egyházmegyés pap, illetve szerzetes volt
érintett. Közülük többekre – akárcsak Czuczor Gergelyre vagy Rómer Flórisra – a harcok elülte után hoszszú börtönévek vártak. Azonban a gyarapodás és fejlődés a szabadságharc utáni nehéz ’50-es években sem
szakadt meg. A Karner Antal püspök (1850-1856) által
kezdeményezett, és Simor János püspök (1857-1867)
által alapított kisszeminárium biztosította az egyházmegyében a még szélesebb skálájú papképzést. Simor
püspök nevéhez köthető továbbá a Szent Lászl-tisztelet
fellendítése részben azzal, hogy a felújított hermát elhelyezte a Héderváry-kápolnában.
A XIX. század bizakodással teli, tettre kész lelkülete
kitartott a XX. század első évtizedében is. Széchenyi
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Miklós püspök (1901-1911) 1910-ben felépítette a szeminárium ma is látható impozáns épületét. Az első világháborút lezáró trianoni békediktátum következtében a győri püspök joghatósága alá tartozó területek
harmada került a megalakuló Ausztria felségterületéhez. Úgy az egyházmegyét, mint a teljes magyar társadalmat sújtó traumából Breyer István püspök (19331940) próbálta felrázni a rábízottakat. Nevéhez kötődik
az 1935-ös egyházmegyei zsinat megtartása, valamint a
’30-as években virágzó egyházmegyei könyvkiadási
hullám, melynek során többek között Bedy Vince győri
nagyprépost, történész máig jelentős történeti munkái
jelentek meg.
1941-ben állt az egyházmegye élére Apor Vilmos
(1941-1945), aki karizmájával és feddhetetlenségével
már plébánosként, Gyulán is kitűnt. Püspöki működésére jellemző volt az elesettekért és kiszolgáltatottakért
való kérlelhetetlen kiállás. Tudatosan vállalt vértanúhalála, akárcsak élete, mások szolgálatában és védelmében érte 1945-ben a szovjet megszállás során, mikor
egy katona lövései kioltották életét.
A háborút követő szovjet típusú állami berendezkedés legyőzendő ellenfélt látott a keresztény egyházakban, így azokat igyekezett minden erejével ellehetetleníteni. Papp Kálmán (1946-1966) püspökségének elején még aktívan felszólalt többek között az egyházi iskolák 1948-as államosítása ellen, majd egyre inkább a
passzív ellenállás módszerével igyekezett óvni egyházát. Az 1956-os októberi forradalmi események vidéki
helyszínei közül a győri püspök joghatósága alatt lévő
városok különösen érintettek voltak. A mosonmagyaróvári sortűz során több mint százan vesztették életüket.
A mentésben, sebesültek ápolásában az egyházmegye
papsága és az ekkor alakuló Karitász is fontos szerepet
játszott. Papp Kálmán halála után a kommunista államhatalom akadályozta a megyéspüspöki szék betöltését, ezért apostoli adminisztrátorok vezették az egyházmegyét.
Ezt az állapotot oldotta fel Pataky Kornél (1975-1991)
püspöki kinevezése. Az egyházmegye első rendszerváltás utáni püspökének, Pápai Lajosnak az idején (19912016) Szent II. János Pál pápa
rendezte az egyházmegye határait 1993-ban kelt, Hungarorum
Gens kezdetű apostoli konstitúciójában. A kilencvenes évek
meghatározó lelki eseményei
közé tartozott az 1996-os magyarországi pápalátog atás,
melynek keretében a pápa Győrt
is meglátogatta, valamint a vértanú Apor Vilmos püspök római
boldoggá avatása 1997-ben.

sajnos nem sokat láthatunk, a gyakori tűzvészeken kívül a tatárjárás is olyan pusztító hatással volt rá, hogy
újjá kellett építeni. Ekkor egészült ki az altemplommal.
A román stílusú épület a feltárások szerint egyhajós,
három félköríves szentéllyel záruló keletelt templom
volt, amely talán a második építési periódusban alakult
ki. Ez az elrendezés meglehetősen ritka Magyarországon. A győri alaprajznak legközelebbi hazai párhuzamai a premontrei templomoknál találhatók, s távolabb
elsősorban a délfrancia, spanyol területen. A premontreiek hazánkba telepítése II. István korára tehető (11161131), uralkodásának utolsó évtizedére. Ebben az időben Ambrus a győri püspök (1121-1133).
Megmaradt természetesen a középkori keresztény
templomokra jellemző kelet-nyugati tájolás, a homlokzat mindig arccal az eljövendő utolsó ítélet, a lenyugvó
nap irányába néz. A Bazilika ma is álló legrégebbi részei a gótikus stílusjegyekkel bíró támpillérek és csúcsíves ablakok az oldalhajókban. Ennek legmarkánsabb
példája az 1404-ből származó Héderváry-kápolna a
déli oldalon, mely korábban harmadik legfontosabb
nemzeti ereklyénknek, Szent László hermájának is otthont adott. Nevét az építtetőjéről, Héderváry János
püspökről kapta. Érdemes felpillantani a kápolna csodás ólomüveg ablakaira, melyek Árkayné Sztehlo Lili
üvegművész és Hefter László pannonhalmi üvegszobrász mester Árpád-házi szenteket ábrázoló alkotásai. A
székesegyház oldalhajójából nyílik a bejárat a kápolnába, amelyet két karcsú gótikus ablaknyílás kapcsol
be a székesegyház belső terébe. Oldalfalaiban ülőfülkék
láthatók, nyugati oldalán orgonakarzat épült. Körbefutó párkány zárta le valamikor a fal alsó harmadát, fölötte nyílik a hajó és szentély 3-3 ablaka. Most konzolokon nyugszik a váltakozó támrendszerű boltozat. A kápolna alapításáról írásos emlékünk van, IX. Bonifác
pápa 1404. július 8-i keltű bullája. A pápai okirat fontos
adatokat tartalmaz Héderváry János győri püspök építői tevékenységére (Héderváry 1386. június 12-én
kapta meg a győri püspökséget). A püspök részt vett a
Zsigmond elleni összeesküvésben, csatlakozott a Nápo-

A Szent István által alapított
győri püspökség legjelentősebb
temploma, a Nagyboldogaszszony Székesegyház román stílusban épült a XI. században.
Ebből az első épületből ma már

52

20 21 . Ka rá c s ony
lyi Lászlót támogató főúri ligához. Miután a lázadók vereséget szenvedtek, a püspök kegyvesztett lett, Zsigmond a győri püspökség vezetését hívére, Alsáni Bálint
pécsi bíborosra bízta. Később a király visszafogadta a
püspököt, sőt fontos államügyeket bízott rá (pl. a szepesi városok elzálogosítása a lengyeleknek). A püspököt 1416-ban bekövetkezett halálakor a kápolnában temették el. A kápolnát késő gótikus stílusban az 1460as, 1480-as években a székesegyházzal együtt átépítik.
A török várháborúk alatt hányatott a sorsa: a Szentháromság-kápolnát Teufel Kristóf várkapitány élelmiszer- és lőszertárolásra foglalja le, s hiába folyamodik a
káptalan a királyhoz, a kápolna egészen az 1594-es
nagy ostromig raktár marad. Szinán pasa csapatai is lőszert raktároznak benne. Valószínűnek tartjuk, hogy
Prainer János várkapitánysága idején (1606-1633)
kapja vissza a káptalan a kápolnát a várőrségtől, s talán
ezért is nevezik Prainer-kápolnának.

A székesegyház első nagy barokk átépítése idején
(1639-1645) Draskovich püspök szerződésben írja elő
Giovanni Battista Ravának, hogy „a Prainer-kápolnát
meg kell hosszabbítani egészen a csigalépcsőig, és a pillérhez új falsarkot kell kialakítani, és elkészíteni a falazatot a másik magasságig, be kell boltozni, befalazni a
templomba nyíló ablakot, a csigalépcső azonban megmarad.” Másutt azt olvassuk a szerződésben, hogy kényelmes padlózatot kell készíteni, s a templomba nyíló
ablakokat be kell falazni. Az előbbi ablakbefalazás a déli
hajó falán, a lépcsőtorony mellett nyíló ablakra, az
utóbbi ablakok befalazása a kápolna két hatalmas gótikus ablakára vonatkozik, mely a templom felől nyitotta
meg a kápolna északi falát. Négy évtizeddel később
Széchényi György püspök, akinek számos hasonló kezdeményezést köszönhet a város, emeltette a mai tornyot, majd jöttek a bécsi olasz festők és szobrászok, s a
XVIII. század elejére elkészültek a barokk oltárok is.
1861-ben Simor János püspök Lippert Józsefre bízta a
Héderváry-kápolna belsejének stílszerű megújítását.
Lippert megszabadította a kápolnát a barokk vakolattól, kibontotta az elfalazott pasztofóriumot és a déli
ülőfülkéket. A feltárási munkákat Rómer Flóris is élénk

érdeklődéssel kísérte. A kápolna Rava által épített nyugati toldalékát igyekezett a kápolnához hangolni, a boltozatot a gótikus szakasz szellemében kiegészítette és
stukkóbordákkal hangolta az eredeti gótikus részhez. Ő
készítette a kápolna neogót kapuzatát is. Simor püspök
a kápolnát Szent László tiszteletére rendelte, s itt helyeztette el a Náprághi Demeter püspök ajándékaként
Győrben őrzött Szent László-hermát.
A székesegyház belső terének mai arculata a XVIII.
század végén, Zichy Ferenc püspök idején alakult ki,
ekkor készültek a mennyezetet borító pompás freskók,
melyek Franz Anton Maulbertsch osztrák festő és tanítványai keze munkáját dicsérik. A szentély bal oldalán,
a baldachin alatti püspöki trón Mária Terézia ajándéka
volt, akivel Zichy Ferenc püspök legendásan jó barátságot ápolt. A ma látható klasszicista homlokzat funkcionális okból épült 1823-ban, a leomlással fenyegető torony megtámogatására.
A főbejárati bronzkapu a belső
vasrácsos ajtóval együtt a kiemelkedően tehetséges iparművész
Schima Bandi műve, akinek alkotásaival Győr több templomában
is találkozhatunk. Legismertebb
műve a Jedlik Ányos utcában található Aranyhajó-cégér, mely valójában egy művészien kivitelezett,
bronzból készült, arannyal bevont
időkapszula.
II. János Pál pápa 1996-os látogatása során basilica minor rangra
emelte székesegyházat, mely három fontos szakrális emléknek is
otthont nyújt. Északi mellékhajójának oltárán található a Könnyező
Szűz Mária-kegykép, mely a XVII.
század közepén Írországból került
hazánkba, s melyhez Győr egyik legendájának születését köthetjük. Már említettük a Lovagkirály hermáját,
mely a felújítási munkálatok miatt jelenleg a Szent
László Látogatóközpont külön termében tekinthető
meg. Ugyancsak a Héderváry-kápolnában található
Boldog Apor Vilmos vértanú püspök síremléke, mely
modernkori búcsújáró helynek számít a hívek között.
A győri székegyház nyomon követhető korszakainak
lenyomatai, építészettörténeti változásai az évszázadok
különböző értékeit tükrözik, és igazolják a változás, az
alkalmazkodás, de az örökérvényű értékek fontosságát.
Az egyházmegye több, mint ezeréves története és ereklyéinek gazdagsága: Könnyező Szűz Mária-kegykép,
Szent László látogatóközpont, Boldog Apor Vilmos vértanú püspök síremléke, rendületlenül hirdeti az egyház
és a keresztény kultúra egyetemes, állandó értékeit, Isten dicsőséges mivoltát.

53

Felhasznált irodalom: Kaiser Ottó,
Jankovics Norbert: A Magyarországi
Templomok Művészete
www.gyor.egyhazmegye.hu
www.katolikus.hu

Összeállította: Érces Gergő

Kri s ztus fény e
Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász hírek
Köszönjük az egész éves figyelmet és a Szent Erzsébet napi gyűjtést

is minden kedves, jószándékú adományozónak, Gintner Orsinak,
Gintner Bencének a lelkes és hosszútávú együttműködést, a Foltvarázslóknak kitartásukat az évről-évre visszatérő karitásztáborban,
ugyanerre a Dunaharaszti Önkormányzat kezdettől fogva nyújtott
anyagi támogatását, John Fajtának, a Dunaharaszti Gebrüder
Weiss-nek, a Dózsa Görgy úti Filléres Dh. Kft. részéről Frontonné
Nusikának, és még sokan másoknak segítségét és nagylelkű adományát! Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a haraszti katolikus plébániák
– rajtunk keresztül – támogathatják a szükséget szenvedőket, így
tudunk szolidárisak lenni a szegényekkel.
Ferenc pápa szavait idézve – „Az Úr sohasem közömbös. Isten lényege a könyörületesség, ami, ha gyakoroljuk,
nemcsak abban áll, hogy látunk és meghatódunk, de cselekvéssel válaszolunk a látottakra.” Lackfi János szerint: „Ha valaki elkezd jót csinálni, az is ragadós. Akivel jót tettem, az jót tesz majd mással. És a jóság elindul….”
Tanévkezdés: 2021-ben is kiosztottuk a Váci Egyházmegye
Karitászának
tanévkezdő
Erzsébetutalványát 45ezer forint értékben, hátrányos helyzetű
gyermekek részére.
A ruhaosztással kapcsolatban:
majd hirdetjük, ha kérünk ruhaadományt. Köszönet a megértésért!
Rendszeresen tartunk a Dunaharaszti Városi Könyvtárban a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületével közösen kézművesfoglakozásokat a Játékdélután keretében, mert
nagyon fontos az, hogy személyes
kapcsolatokat ápoljunk és, hogy kikapcsolódjunk a
napi rutinból és a stresszből is. Szeretettel várjuk az
érdeklődőket 3 évestől 100 évesig. Legközelebb 2022.
január 13-án 16:00-18:00 lesz foglalkozás.
A karácsonyra készülünk, lelkileg is, és részt vettünk a városi adventi vásáron, bevásároltunk és megajándékoztuk a hátrányos helyzetű családokat és az
egyedülálló időseket. Ez az év egyik legszebb időszaka,
hiszen a várakozás izgalma mindenkiben ott parázslik,
ahogyan az adventi gyertyák szelíd fénye az oltáron:
de jó lenne örömöt szerezni!
Figyeljünk a környezetünkre!

Kérjük, ha szükséget szenvedőt lát, vagy ha hírt kap
nehézség, küszködés miatt életválságba került harasztiakról, szóljanak nekünk, hogy a Katolikus Egyház
nevében felkeressük őket. Megpróbálunk segíteni!

Az alkoholizmus betegség, figyeljünk a szenvedélybetegekre, és próbáljunk meg segíteni, mert
van erre a sokszor családokat szétválasztó, emberi
életeket tönkretevő problémára
gyógymód. A szenvedélybetegségekkel és mentális zavarokkal küzdő,
különböző életkorú és szociokulturális hátterű betegek életében a
problémák gyökere mélyen húzódik,
és belső indíttatású, a rendelleneségek felismerésén alapuló megoldások mellett nagyobb hangsúlyt kap a
gyógyító Krisztus, Aki magára vette
minden betegségünket. A program része belső gyógyulás elősegítése és a hozzátartozók bevonása a terápiába, ami a betegek felépülését jelentős mértékben
elősegíti. A szenvedélybetegséget önmaga előtt beismerő beteg első, tétova lépései a felépülés felé vezető
úton Jézus Krisztus a Szabadító karjaiba való kapaszkodás: az Ő irgalmára bízó életfelajánlás. Ugyanis Ő az
igazi Gyógyító, Isten Igéje az igazi gyógyszer a bajokra.
Ehhez segíti a betegeket a KATOLIKUS ALKOHOLISTA MENTŐSZOLGÁLAT:
Szent Erzsébet Karitász Szenvedélybeteg-Segítő Központja: 1035 Budapest, Kórház u. 37. (hétfő-péntek:
9:00-16:00) Telefon: 06-1-242-2330 mobil:06-20775-3135 E-mail: lelkikozpont@gmail.com
Szolgálatvezető: Fazekas György a veresegyházi plébánia kisegítő lelkésze, Telefon: 06-20-824-4586

Teréz anya tíz gondolatát szeretnénk megosztani, mert sokszor bátorít bennünket
szolgálatunk során is:
1. Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után,
mint előtte.
2. Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.
3. A béke egy mosollyal kezdődik.
4. A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban
végtelen.
5. Mai világunk legnagyobb betegsége nem a lepra vagy a tuberkulózis, hanem
sokkal inkább az az érzés, hogy senkinek sem kellünk, senki sem törődik velünk,
és hogy mindenki által elhagyatottak vagyunk.
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IDŐSEK IMÁJA
Istenem, adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak,
Add, uram, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal is szeressenek.
Ha keresztem botladozva hordozom,
Erőtlenségemben Te légy támaszom.
Te őrizd meg gyengülő eszem,
Hogy életem nagy teher ne legyen.
Önts lelkükbe szeretetet,
Kiknek én adtam életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
Öregségemet értő szánalom.
Áldd és őrizd őket, édes Jézusom,
Hogy találkozhassunk Nálad egykoron.
Vezess, erősíts, oltalmazz,
A végső órámon irgalmazz! Ámen

6. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt,
kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre
éheznek, de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre.
7. Mindannyiunknak egy élete van! Miért nehezítjük meg egymásnak?
8. Az embereknek szükségük van a segítségedre, de ha segítesz,
támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat add a világnak, amid
csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!
9. Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.
10. Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyermekeitekre, válogatás nélkül minden embertársatokra – s ez segít
majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket.
(Fotó: Gellai Imre, Tóth Marianna)
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, kegyelemteljes,
új esztendőt kíván a Szent Erzsébet Karitász

HÁLAADÁS
Huszonkettedik évfolyamát szerkesztem Krisztus fényének. Elröppent huszonegy esztendő, mióta Láng
András atya áldását adta arra, hogy átvegyem lapunk
szerkesztését, kiadásának irányítását. Megköszönöm
András atyának a bizalmat, a mentorálást, és lapunk
olvasóinak visszajelzéseit, melyek táplálják a szolgálat
örömét. Hálás szívvel gondolok vissza az elmúlt idő-

szakra, minden törődésével, fáradságával, örömével,
sikerélményével együtt. Hálát adok a csapatért, amely
kialakult körülöttem, az írótársakért, akik oldalainkon
annyi értékes dolgozattal jelentkeztek. Rengeteget
fejlődtünk, és magam úgy érzem, s talán társaim is
hasonlóan, hogy nagyon sokat tanultunk is ennek a
szolgálatnak köszönhetően. Pár szóval szeretném csak
ecsetelni, hogy egy ilyen szerkesztési feladat mit takar,
s mindezt munka mellett, szolgálatban látjuk el: az
újság tartalmi összeállítása, egyeztetések, felkérések,
kapcsolattartás, cikkek megírása, nyelvi és tartalmi
ellenőrzés és korrektúra, grafikai megtervezés, tördelés, nyomdai előkészítés, együttműködés a nyomdával.
Bő két évtized elteltével vágytam a frissülésre, ezért

grafikai, külső megjelenésünkön most változtattam,
modernebbre váltottunk.
Hálát adok a munkatársaimért – András atya, Bógár
Zsolt atya, Czifra Lászlóné Orsi, Érces Gergő, Fülöp
Győző, Gáll Sándor, Gömöriné Fajta Anna, Györke
Erzsébet, Horváth Péter, Nagy István, Oláh János,
Ráthi Marianna, Szentgyörgyi Georgina, Tellis Katalin, Tóth Marianna, Tömösy László, Tömösváry György, Ullmann Anna, Wágner
Attila, s itt meg kell említenem Dán Károlyné Ica nénit, aki már nincsen közöttünk
–, akik a kezdetektől rendszeresen publikálnak, ellátják a nyomdai munkálatokat, a
fotós szerepkörét, az internetes megjelenés
felületének gondozását, készségesen közreműködnek, s a dolgozó ember nehézségei
ellenére igyekszenek a határidőket betartani. Ráthi Mariannát, leányomat ki kell
emelnem a sorból, mert a főiskola elvégzése
után teljes szívvel bekapcsolódott a szolgálatomba, és társszerkesztőként, a tördelés
felelőseként igen nagy részt vállal a lap
megformálásában. A csoportkép készítésekor, sajnos a járványhelyzet és az elfoglaltságok miatt a munkatársaknak csak mintegy fele tudott jelen lenni.
Nem könnyű feladat egy ilyen nagy munka ellátása,
mint amit egy liturgikus folyóirat kiadása jelent. Mikor azonban kikerül lapunk a nyomdából, elszáll minden fáradtság, elfelejtődnek az éjszakai órák, s marad
csak az öröm, az alkotás elégedettsége.
Mindannyiunk nevében megköszönöm András atyának, aki lapunkat 2000-ben megalapította, a bíztatást,
a közreműködést, a segítséget írásban, szerkesztésben,
kapcsolattartásban, szakmai tanácsok terén, az alkotói
szabadságot, mely segíthette kibontakozásunkat, és
nem utolsó sorban a lap anyagi hátterének előteremtését.
Kérem szolgálatunkra Isten áldását, kegyelmeit.

55

Koczka Tamásné szerkesztő

Kri s ztus fény e

TŰZ A LÁMPÁSBAN
Interjú Szabó-Halász Ágnessel, a dunaharaszti Szentjánosbogár közösség vezetőjével
Idén 30 esztendős egy csodálatos, csak magyar mozgalom, mely az
Sík Sándor – Az Isten küld…
ifjú nemzedék keresztény nevelését tűzte a zászlajára. Ők a Bogarak
Az Isten küld, testvéreim tinéktek,
nagy közössége, a Szentjánosbogár közösség, amely országosan mozhogy sugarai eleven tüzét,
gatja meg fiatalok ezreit.
amik arcáról a szívembe égtek,
Papjaink mindig is feladatukként kezelték a fiatalokkal való foglalkosugározzam csendesen szerteszét
zást, a családok lelki felkarolását. A 80-as években a dunakeszi pléa testvéreknek, kik az éjben járnak.
bánia fiatal családjai saját gyermekeik részére katolikus közösséget
Az
Isten küldött, szentjánosbogárnak.
alapítottak, számukra újságot írtak. Ezt a kezdeményezést karolta fel
1990-ben Sajgó Szabolcs jezsuita atya. Innen indult ez a csermely,
mely azóta folyóvá duzzadt.
A dunaharaszti Szentjánosbogár közösség vezetőjével ültem le az évfordulóról és a jelenről beszélgetni egy gyönyörű mediterrán téli napon. Olyan langyos eső mosogatta utcáinkat, mintha valahol Görögországban lennénk,
vagy akár Cipruson. Szabó-Halász Ágnes otthonában fogadott, két pici gyermeke társaságában.
– A harminc éves Bogárról, csak így nevezzük őket,
nehéz beszélni tényszerűen egy nem is egészen harmincesztendős fiatalasszonynyal, mégis foglaljuk össze
kezdésként a Szentjánosbogár közösség elindulásától
napjainkig történteket.
– Valóban, Dunakesziről indult ez az ifjúsági és családmozgalom, az ottani fiatal családok kezdeményezésére. Ők
szerveztek táborokat, és erős,
összetartó közösség alakult ki.
Az ezekben a keretekben 1991ben szervezett tábor volt az origó, innen számítjuk a
Bogár történelmet, és a Szentjánosbogár elnevezés is
ebből az időből forrásozik, Sík Sándor 1916-ban írt
verse nyomán alakult ki az elnevezésünk.
– Kedves Ágica, milyen közösség a Bogár, hogyan
tudnád jellemezni?
– A Bogárság egy nyitott, nagyon befogadó közösség,
és nem teljesítményalapú a filozófiája. A fiatalokkal
korcsoportok szerint foglalkozik heti, kétheti alkalmakon, és évente szervez táborokat. Dunaharasztiban és Taksonyban is többször volt már Szentjánosbogár tábor, amely alkalmakkor szállásadó családként ti magatok is megismerhettetek bennünket. Részesei lehettetek ilyenkor a táborok hangulatának és
programjainak. A táborokat korcsoportonként szervezzük olyan módon, hogy a táborozók családoknál
kapnak ellátást, alvási lehetőséget, s a fiatalok a napi
Bogárprogramokra a családi otthonokból jönnek.
Így, mondhatni, az egész település megmozdul, mikor Bogártábor van valahol.
– Latinovics Zoltán volt évtizedekig vezetője Taksonyban és egy időben Dunaharasztiban is a Szentjánosbogár klubnak. Később Dunaharasztin Bartos
Péter tartott Ligeten foglalkozásokat, és jelenleg
Taksonyban a Dalos Bogarak közösségében foglalkoznak Höchszt Erika, a Szent Anna kórus vezetője,
és munkatársai, hasonló pedagógia mentén a gye-

rekekkel, illetve Ligeten te indítottál idén ősszel két
korcsoportban foglalkozásokat.
– Latinovics Zoltán volt ennek
nagy alakja, és az őáltala vezetett
fiatalok, akik már vezetői feladatot tudtak ellátni, tartottak a kisebbeknek foglalkozásokat a dunaharaszti nagyplébánián. Ligeten Bartos Péter is elkezdett kinevelni egy kisebb generációt, ő
a mi testvérgenerációnknak volt
a klubvezetője. Nekünk, a mi
korosztályunknak abban az időben inkább Taksony volt a központunk, én is Taksonyba jártam át, de az eggyel kisebbeknek, az öcsém négy évvel fiatalabb, Harasztin
Péter volt a vezetőjük, és ő innen vitte táborozni a
gyerekeket több alkalommal. Később ez a korosztály
is Taksonyba került, kiegészült és Zoli kezei alatt növögetett tovább.
– Van egy húgod is, ha jól tudom, ő is részt vesz ebben a mozgalomban.
– Igen, ő Anna, aki azonban, az iskolái miatt, inkább
pesti közösséghez tartozik. Kiskorától kezdve táborozik. Legtöbbször úgy mentünk táborba, hogy ahol én
vezető voltam, oda jött ő is gyerekként, ez adott neki
nagyobb biztonságérzetet.
– Jellemző probléma, ha a gyerekek nem tudnak
helyben iskolát találni, akkor elszakadnak a helyi
közösségtől, új helyen vernek gyökeret. Ott vannak
a barátaik, oda kötődnek, a szülőhelyükhöz pedig
kevésbé.
– Igen, ezért is fontos, hogy hamar megszólítsuk a fiatalokat, tehát már alsós korukban tartozzanak közösséghez. Ha el is megy valaki Pestre iskolába, ilyenkor visszahúzza a szíve a helyiekhez, itthon lesznek
barátai, itt alakul ki az összetartás. Ha csak később
tud egy fiatal csatlakozni, mondjuk középiskolás korban, akkor már nem a szülő integrálja be őket egy közösségbe, hanem maguk keresnek olyat, amely az értékrendjüknek megfelel. Ezért is van az, hogy a budapesti klubok jobban mennek, mert a helyi fiatalok
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nagyrésze Budapestre jár iskolába. Nekünk, az én
korosztályomnak, baráti társaságomnak, hála Latinovics Zolinak, megvolt gyerekként az impulzus, meg
volt adva a lehetőség, hogy lehetett itthon klubba
járni. Iskolába Pestre jártam, de visszahúzott ide,
hogy péntekenként hívott a klub, itt van a baráti társaságom és a közösségem.
– Zoli mind a taksonyiakkal, mind a harasztiakkal
foglalkozott. Ismerem őt, tudom, hogy egészen a
kezdetektől részese volt a Szentjánosbogár mozgalomnak.
– Igen, Latinovics Zoli alapította a taksonyi Bogár
klubot 1999-ben. Az ő fiai és a Gintner gyerekek, akik
már akkor átjártak hozzá, ez a gyerekcsoport adta az
alapot.
– Tehát megállapítható, ide kanyarodott a beszélgetésünk, nagyon fontos kicsi korban megszólítani a gyermekeket, hogy a helyi közösségekhez kötődjenek, ahol
a családjuk van, ahol felcseperednek.
– Igen, ez nagyon fontos. És szerintem példát is mutatunk így a gyerekeknek, hogy a helyi egyházközségért
tenni is kell, nem csak kivenni belőle. Kicsi korban kell
elvetni a magokat, ami aztán termést hoz felnőtt korban. Ha szívükbe ültetjük a közösségért végzett buzgó
munka példáját, akkor minden fiatal kész lesz arra,
hogy tegyen valamit az egyházközségéért. Magam is
ilyen példát tapasztaltam a saját családomban. Édesapám anyukája, a Mamánk, mikor ereje teljében volt,
mindig ott serénykedett a ligeti egyházközségben, és
Apukám is igen tettre kész ember, így ezek az alapok
beépülnek az emberbe. Aztán megkapjuk az olyan impulzust, mint a Bogár ismeretség, ami szintén tettekre
sarkal bennünket. Megszületnek a saját gyerekeink, és
nekik is át akarjuk adni ezt a sok szépet és jót, amit a
Szentjánosbogár közösség nekünk adott. Én most itt teszek a Bogárért, elindítottam Ligeten a közösséget, és
remélem, hogy az itt cseperedő fiatalokból válnak egyszer Bogár vezetők, akik továbbviszik a lángot.
– És te mivel foglalkozol, Ágica, amikor nem a gyerekekkel vagy itthon?

– A gyerekek megszületése előtt az Emberi Erőforrások
Minisztériuma egyik főosztályának voltam a titkársági
ügyintézője. Nagyon szerettem ott tevékenykedni, pörgős munka, és sok emberrel találkoztam, álltam kapcsolatban. Ráadásul a Család és Ifjúságügyért Felelős
Államtitkárságon, Novák Kata mellett dolgozhattam,
így mindig örömmel töltött el, hogy amit csinálunk, annak van értelme, hogy az tényleg a családokért, az ifjúságért történik.
– A férjed, Szabó Zoltán, pedagógus? Tudjuk, hogy oktatási területen tevékenykedik.
– Nem, ő oktatási területen dolgozik, de jogász a végzettsége. Ő a tanügyi igazgatója a Váci Egyházmegyei
Katolikus Iskolák Főhatóságának.
– Tehát az oktatásügynek a Váci Egyházmegyében ő
a felelőse. Így a pedagógusi véna mind a kettőtökben
megvan, hiszen te a Bogár mozgalomban, ő a hivatása terén pedagógiával foglalkoztok.
– Az Egyház fenntart iskolákat, és Zoli azt felügyeli,
hogy a Váci Egyházmegyében működő katolikus óvodák, általános iskolák és gimnáziumok jogszerűen működjenek. Most például szervezeti és működési szabályzatokat ellenőriz, járnak ki az iskolákba hetente, és
ellenőrzik a törvényes működést, valamint a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
Zsombi elaludt Ágica ölében, most leteszi aludni.
Zselyke közben a hálószobában játszik.
– Mit jelent az, hogy a Bogár Szent Ignác-i lelkiségű?
– A mozgalom a jezsuitákhoz kapcsolódik, ők a lelki vezetőink, onnan forrásozik ez a lelkiség. Amikor Sajgó
Szabolcs atya hazajött Kanadából, felajánlotta, hogy a
Szív újság mellékleteként megjelenő gyerekmagazint a
Szentjánosbogár alapítói szerkesszék. Így alakult ki a
nagyon jó kapcsolat a bogarak és a jezsuiták között.
(Sajnos, mára ez a melléklet megszűnt.) Így kerültünk
szoros kapcsolatba a Szent Ignác-i lelkiséggel, az imamódokat például egészen bevitték a Bogárba, és rendre
jönnek velünk tábori papként táborozni.
–Te mit és hogyan valósítasz meg, mi az, amit jobban
kidomborítasz, hogy éled meg vezetőként a Bogár lelkiséget?
– A Bogár a szeretettel akar kormányozni,
irányítani. A Bogár pedagógia az évek során
formálódott, a táborok után a fiatal vezetők
mindig elmondták tapasztalataikat, ezeket
az évek folyamán összegyűjtötték, és kialakult a módszertan, hogyan lehet a tevékenységet olyan szellemiséggel vinni, olyan
lelkülettel, amely jellemző ránk, Szentjánosbogarakra. Így alakult ki a Bogár pedagógia, ami maga a szeretettel nevelés. Jellemző ránk, hogy nem mondunk nemet
senkinek, aki csatlakozni szeretne. Minden
gyereket nyitottan kezelünk, tehát nem
akarunk senkit lekorlátozni, nem szeretnénk senkit elutasítani azért, mert ő egy kicsit más, egy kicsit nehezebb eset talán,
vagy más hozzáállást igényel a körülötte levőktől. A Bogár pedagógia minden esetben
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megmutatja, hogy a szeretettel
nevelés mennyire eredményes, és
meghozza a gyümölcsét.
A nyitottságról, a feltétlen fogadókészségről eszembe villan Ferenc
pápánk, aki szintén jezsuita. Ő tanít minket mindig a befogadásról.
– A Bogár egyébként közhasznú
egyesület formában működik.
– Szeretnék rátérni a módszertanra: a Bogár foglalkozásokon kiemelitek a játékot,
drámapedagógiát, zenét. Hogyan tervezted a foglalkozásokat, amikor beindultatok itt, Harasztin?
– Abszolút a Bogár pedagógia mentén indultam, kicsit
a saját Bogár klubom példájára. Mindig imával kezdünk, és imával zárjuk a foglalkozásokat. Ez fontos dolog számomra, és át akarom adni ezt a lelkületet a gyerekeknek, akik között van, aki számára nem annyira
természetes a templomba járás. Ne felejtsük el, hogy ez
egy vallásos, katolikus közösség, és nem csak azért vagyunk együtt, mert nagyon szeretjük egymást, hanem
mert nagyon szeretjük a Jóistent. Ez kovácsol eggyé
minket igazán.
– Nevesítsük a korosztályokat, akikkel foglalkoztok.
– A kisebbek az alsótagozatosak, a nagyobbak a felsőtagozatosak. Van egy pici átjárás a két korosztály között, nem vagyunk merevek, tehát nincs erős határvonal, amit ne lehetne átlépni. Függ ez a gyerekek érettségétől. A kisebbek inkább a játékkal foghatók meg, és
a mindennapokról beszélgetünk. Ez egy órás alkalom
szokott lenni, annyi időre lehet őket lekötni, és itt nagyobb részt a játékok kapnak szerepet. Most még ismerkedő fázisban vagyunk a klubunkban, így hajlamos
vagyok egy kicsit engedni a gyerekeknek, hogy hozzanak ők játékot vagy játsszuk azt, amit ők szeretnének,
és én ezt mindig irányítom. A nagyobbaknak már inkább én viszek játékot, témát, amiről beszélgetünk. A
Bogárnak van játékoskönyve, amelyben összegyűjtötték a táborok játékait. Ebből nekünk van egy online dokumentumunk, ami folyamatosan bővülhet olyan játékokkal, amik a Bogár pedagógiát magukba foglalják,
vagy amikre a Bogár pedagógia ráépíthető. Ezekből
szoktunk válogatni, és nincs olyan alkalom, hogy ne játszanánk a gyerekekkel. Most hideg idő van, ezért beszorulunk. A ligeti közösségi házban két korcsoport nem
tud egyszerre mozogni, úgyhogy most főként a beltéri
játékok dominálnak. Rengeteg kültéri, szaladgálós, nagyon aktív játékunk is van, amelyeket tavaszra tartogatok. Lehet, hogy jó is ez így, mert most még ismerkedünk, még alacsonyabb lángon égünk, és aztán nagyon
remélem, hogyha a vírushelyzet sem szól közbe, akkor
tudunk majd a tavasszal egy kicsit aktívabbak lenni.
Van énekeskönyvünk is, ez tartalmazza azokat a dalokat, amelyeket a táborokban is szívesen énekelünk.
Magam tanultam meg gitáron az akkordokat, így tudom a gyerekeket kísérni.
– Kik a segítőtársaid ebben a szép szolgálatban?

– A húgommal, Annával visszük a Bogár klubot, ketten.
Ő 17 éves, és a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumba jár, itt érettségiztem egyébként én is.
A foglalkozások hétfőnként vannak
délután 5 órától, mindkét korcsoportnak,
a ligeti közösségi házban.

A kicsiknek öttől hatig, a nagyoknak öttől fél hétig.
Mindkét csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni. A
kisebb korcsoport van a nagyobb térben, a nagyobbakkal pedig a régi sekrestye részbe vonulunk el, egyelőre
ezt gondoltuk el Annával. Egy jó közösség beindítása
érdekében feltétlenül fontos a heti találkozás, hogy ne
essünk ki időben, legyenek folyamatosak az impulzusok.
– Mekkora létszámot jelent ez?
– A kicsik és a nagyok is 10-12 főt jelentenek.
– Az engedékenység, rugalmasság, befogadás, tolerancia mellett, mi az, amiben mégsem engedhetünk.
Szentjánosbogárként mik azok a sarokpontok, amiket
értékrendként át akarsz adni a gyermekeknek?
– Szoktuk mondani, hogy mi Bogarak vagyunk, de ki a
Főbogár? Jézus a Főbogár, és ez az egész szolgálat alappillére: a vezető besimul az ő vezetettjei közé, Jézus
odaül közénk, mellénk. Ezt az istenkapcsolatot próbáljuk közvetíteni a gyerekeknek leginkább, s azt, hogy Isten mennyire szereti őket. Az Istennel való bensőséges
kapcsolat kialakításának a célja, hogy később az életben
is úgy viselkedjenek, hogy ezt a hűséget, s mindazt,
amit ez megtestesít, meg is valósítsák. Beszéltünk itt
nyitottságról, keresztény értékrendről: ezt nem úgy kell
elképzelni, hogy mindent megengedünk a gyerekeknek. Nem lehet egy klubalkalmon például a csillárról
lógni, vagy kirúgni a focilabdával a közösségi ház ablakát. A nyitottság és engedékenység az mind a jó dolgokra vonatkozik. Ha valami rossz történik, mert előfordul, hogy a gyerekek feszegetik a határaikat, nem az
a megoldásunk, hogy beállítjuk a sarokba őket, hanem
megbeszéljük a dolgot, hogyan, miért történt. Magam
sem voltam egy tipikus jó gyerek, sokszor átléptem a
határokat, de a Bogár mindig azt mondta, hogy mi nagyon szeretünk téged, miért csináltál ilyet, amivel megbántottál. Engem nagyon jó időben kapott el ez a mozgalom, 2008 nyarán. Szerencsés voltam, hogy kamaszéveim csúcsán kerülhettem a Bogár közösségbe, amely
mindazokat a jókat, amelyek minden ember szívében
ott szunnyadnak, felerősíti. A nyaraim szerves részét
képezte a táborozás, mert amikor vége volt az évközi
időnek, a klubalkalmaknak, nem kellett a Bogártól nyáron sem megválni, mert ott voltak a táborok. Aztán
szeptembertől megint újult erővel lehetett csinálni.
– Nagy öröm minden embernek, akár pici palánta is,
ha a jónak részese lehet. Igazi szívhez szóló program
a Bogár.
– Igen, ha a gyerekek kicsi korban azt szokják meg,
hogy a jónak részesei, a jót tudják majd kamatoztatni.
Sokszor a világ arra mutat rá, miben nem vagyunk jók,
vagy kevéssé ügyesek, a Bogár azonban azt erősíti, amiben jók vagyunk. Soha nem mondja, hogy ügyetlen
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vagy, tehetségtelen, nem tudsz valamit, hanem arra fókuszál, amiben sikert tudunk felmutatni. Ezt nagyon
bölcs dolognak érzem, ami előreviszi a jóra nevelést.
– A Bogarak így szoktak köszönni: ’tüzet a lámpásodba’.
– A táborok végén szoktunk így elköszönni egymástól,
és ezt a tüzet kell továbbadnunk a gyerekeknek, hogy
ők, azzal a kis tűzzel, azzal a kis fénnyel a lámpásukban
tudjanak világítani. A jó alapokkal rendelkező

kisgyerek, egy fiatal felnőtt világít így az életben, és ettől lesz jobb a világ. Ettől lesz jobb az életünk, ha ezek
az apró fények világítanak, és úgy tudok tüzet gyújtani,
azt továbbadni, másnak adni belőle, ha az én fényem
erősen ég.
– Sok sikert kívánok a szolgálatotokhoz, Ágica, és kívánok tüzet a lámpásotokba, mindnyájunk örömére.

UTAZÁS AZ APOSTOLOKKAL 20.

jének tartja, kereszténységüket pedig az apostoltól eredeztetik.
A legenda úgy tartja, hogy a Dnyeper folyó mentén „felfelé” haladt, és elérte a későbbi Kijevet. Egy itt töltött
éjszakát követően állítólag tanítványainak azt jövendölte, hogy „Látjátok ezeket a dombokat? Az Úr kegyelme ráragyog ezekre a
dombokra, egy hatalmas
város fog itt állni,
amelyre Isten hatalmas
Egyházat épít” – majd
megszentelte a helyet és
keresztet emelt ott, ahol
később a kijevi Szent
András templom megépült. Mivel legendáról
van szó, nem lehet
mindezt történelmi tényként elfogadni, csupán abban egyezik meg számos történész,
hogy az apostol a mai Ukrajna déli részén téríthetett. Bárhogy is volt, az első konstantinápolyi püspöknek a hagyomány magát András
apostolt tartja, a konstantinápolyi patriarchákat pedig az ő utódjainak.
Míg életének állomásait illetőleg sok a kérdőjel, addig biztosnak látszik a hagyományban
élő adat, hogy 60-ban az achaiai Pátra (Patras,
Görögország) városban Aegeas prokonzul elé
állították, majd keresztre feszítették. Keresztjének szárait az apostol kérésére nem Krisztuséhoz hasonlóan derékszögben, hanem átlósan (X-alakban) ácsolták, ezért nevezik András-keresztnek ezt a formát. Ereklyéit a 4. századtól Konstantinápolyban őrizték, majd 1208-ban
ezek Itáliába kerültek. 1964-ben a keleti és nyugati egyház kiengesztelődésének jeleként, VI. Pál pápának köszönhetően Pátrába, vértanúsága helyére visszakerültek, bár egy-egy relikviája a mai napig máshol is megtalálható, így Skóciában és Lengyelországban is; az
apostol életéről és utóéletéről szóló legendák helyszínei között pedig a fentebb említett területeken kívül többek
között Grúzia, Ciprus és Málta is feltűnik. Mindezekből az derül ki, hogy
Szent András Délkelet-Európa nagy
részét felkereshette, tisztelete pedig
később az egész kontinensen elterjedt.

András apostol országai a Fekete-tenger mentén
Oroszország, Románia, Ukrajna? Vagy inkább Grúzia,
Örmény- és Görögország? András apostol életéről keveset tudunk meg az evangéliumokról, de az
András cselekedetei című apokrif könyvből
több kiderül, mikor azt írja, hogy Örményország napégette pusztaságain, Kurdisztán szakadékos hegyein át a Fekete-tenger partjáig
zarándokolt a kereszténységet hirdetve. Feltűnt a szkíták földjén is, és térített a nomád
pásztorok és vadászok sátraiban. Végigjárta
Trákiát és Görögországot – mindezeknek
azonban történeti hitelessége kérdéses.
Szent János szerint András, aki halászatból
élt, egyike volt annak a két tanítványnak, akik először követték
Jézust. Nem sokkal Krisztus kínszenvedése előtt görögök is érkeztek Jeruzsálembe, húsvét ünnepére – szerepel az evangéliumokban. Valószínűleg istenfélő
emberek voltak, akik azért jöttek,
hogy imádják Izrael Istenét. András és Fülöp, a két apostol, akiknek görög eredetű volt a nevük,
tolmácsként, közvetítőként léptek föl Jézus és a görögök kis csoportja között.
Mindez utal az apostol kulturális
nyitottságára, hiszen a Júdeában
örökké fennálló idegengyűlölet ellenére szívélyes az
idegen görögökhöz, ugyanis meghallgatja kérésüket, és
azt tolmácsolja is Jézus felé.
Krisztus feltámadása után aztán az apostolok többsége
útnak indult a Szentlélek által bátorítva. Míg Pál apostol a Földközi-tenger északi partjai övezte területeken
térített, András a Fekete-tengertől
délre eső vidékeken fordult meg, azaz
azon a területen, amit ma Anatóliának
hívunk (történelmileg Kis-Ázsia).
Igen ám, de megint más források a Fekete-tenger északi részéről beszélnek,
hogy eljutott egészen a Dnyeper folyóig, majd Szkítiában (Dobrudzsa)
hirdette az Igét. Emiatt Románia, Ukrajna és Oroszország is védőszent-

az interjút készítette Koczka Tamásné
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által felajánlott díszek és lufik is a helyükre kerültek,
minden pont jókor volt jó helyen.

B M K hí re k
Hála a Jóistennek a Baba-Mama Kör háza táján eseménydús volt az elmúlt időszak, és ha rajtunk múlik, az
marad továbbra is. A kör 62 családot jelent már, hiszen
olyan édesanyák is aktív tagok maradtak továbbra is, és
segítik a közösséget, akiknek a gyerkőce már bölcsis
vagy nagyobb, mégis velünk vannak, és ha a heti egy
délelőttön nem is találkozunk, de
a külön szervezett alkalmakon
mindig. Jó itt lenni, és jó összefogni a közösségért és másokért.
Íme néhány szemelvény az elmúlt
időszakból.
Tereprendezés, játszóház
A templomszentelés előtt egy héttel, október 23-án került sor egy
nagyobb volumenű tereprendezésre. A körből több család csatlakozott a megmozduláshoz, így
mind a közösségi ház, mind a
templomkert csodaszép lett. Két apuka a hintaállványt
renoválta, a hintákat pedig lecserélték, csavarokat pótoltak és húztak meg. Több anyuka és persze a kicsik is
segítettek leveleket gereblyézni, gazolni, metszeni,
egyik tagunk zsíros kenyérrel készült, míg volt, aki süteményt küldött. Mivel felmerült, hogy rossz idő esetén
jó lenne a közösségi házban egy játszóház kialakítása,
így egyeztetve az illetékesekkel megkértem a csoportot,
hozzunk össze valami jót. A kör anyukái saját játékokat
nem sajnálva ajánlottak fel szuper mászókákat, alagutakat, sátrakat, medencét, színezőt, gyurmát, amiket
begyűjtöttem, és sok-sok anyuka összefogásával elkészült a játszóház. Ki eszközökkel járult hozzá, ki pedig
az idejével: az egyetlen soroksári tagunk direkt ezért eljött szombaton, és az egész közösségi házat kiporszívózta, segítve ezzel a közösséget. Tevékenyen telt el a
nap, de minden a helyére került, és szerintem se a gyerekeket, se a szülőket nem kellett altatni aznap…
Jótékonysági bál, fotós sarok
Amint fixálódott a Ligeti templom megáldásának időpontja, és tombolákat kezdtünk el gyűjteni, Zsolt atyával megbeszéltük, hogy az egyik tagunk ötletét megvalósítjuk, és készítünk egy fotós sarkot a bálra. Ennek a
tervezése és eszközbeszerzése táblázaton keresztül zajlott, nagyjából tudtam, mit szeretnénk, az ötletadó
édesanya pedig felajánlotta a gépüket, és rengeteg filmet hozzá. Az egyik tagunk virágkötő édesanyja egy
hullahopp karikát varázsolt különleges keretté, a másik
tagunk egy esküvői fotós papírból készített őszi levelekkel tarkított keretet. Ezt a sarkot még baptista testvéreink is támogatták, akikkel csakúgy, mint a református
édesanyákkal, bármikor számíthatunk egymásra, ha
össze kell fognunk.
A hátteret a férjemmel ketten készítettük el filcből egy
késő este, a helyszínen pedig előző nap kaptam segítséget is a felhelyezéshez, így a bálra érkezőket ez a kedves,
őszi színekben pompázó felirat fogadhatta. Az anyukák

Márton-napi lámpáskészítés
Miközben a jótékonysági bál szervezése elkezdődött,
már a háttérben zajlott a lámpáskészítés megszervezése. Zsolt atyával kb. öt perc alatt kigondoltuk az alapkoncepciót, amihez a BMK-ból egy kis csapat szerveződött. Dia, Erzsó és Melinda ragasztót teszteltek, prototípusokat
gyártottak, mondták, mit szerezzek még be, a BMK többi tagja pedig ajánlott fel üveget, drótot,
krepp papírt, kreatívkodáshoz
szükséges eszközöket, és aznap
süteményeket, üdítőket is hoztak.
Külön köszönet Berninek és
Ágicának, akik másnap velem
tartottak a terem kitakarításában
is, segítettek a sörpadok elpakolásában, a porszívózásban és a
sok-sok csillám begyűjtésében, és
természetesen az apukáknak, akik vagdosták velem a
drótot. Külön köszönet a zenei szolgálatért a három
„BMK”-s apukának, akik olyan hangulatot varázsoltak
mind a szentmisén, mind a körmeneten a „Kicsiny kis
fényem” éneklésével, hogy a mi gyerekeink azóta is emlegetik, és az ott elkészült lámpásaik az étkezőnket díszítik.
A legnagyobb köszönet pedig Zsolt atyának jár, mert támogatta ezt az új kezdeményezést – merthogy ha rajtunk múlik, ez bizony hagyomány lesz innentől kezdve.
Adventi koszorú készítése
A Márton-napi lámpáskészítés megbeszélésekor már
tervbe vettük az adventi koszorúk készítését is. Amint a
lámpásozáson túl lettünk, a koszorúkészítés szervezése
is elkezdődött. Dia plakáttá formázta a szavaimat, a
plakát pedig bejárta az anyukás csoportokat. Zsolt atya
biztosította a fenyőágakat, két csodálatos édesanya és
egy taksonyi felajánló rengeteg tobozt, Julika és Béla
pedig segített a többi alapanyag beszerzésében. Összesen 23 család gyűlt össze advent első vasárnapján, hogy
közösen készítsük el az adventi koszorúkat. Minden
flottul elő lett készítve, de nem sikerülhetett volna a tökéletes lebonyolítás a férjem és a gyerekeim nélkül,
akik a drótot vágták és segítettek az alapanyagok kiosztásában, Anita nélkül, aki segített a kötésben, Balázs,
Sion és Balázs nélkül, akik ismételten zenei szolgálatot
teljesítettek, külön egy adventi dallal készültek és meseszép hangulatot varázsoltak, Zsolt atya nélkül, aki végigvezényelte, és természetesen a sok család nélkül.
Amikor egy anyuka szinte megölel, és azt mondja, hogy
nagyon hálás, hogy megszerveztük, amikor a gyerekek
tapsolva énekelnek, amikor kigyullad az első gyertyafény: ezek azok a pillanatok, amikért minden egyes erőfeszítést megér egy ilyen esemény megszervezése.
Adományozás
Miközben az eseményeinket szervezzük, aktívan támogatunk egy Nógrád megyei pasztorációs házat, vala-
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mint legutóbbi akciónk során három rászoruló családnak biztosítottunk játékokat, ruhákat, és egy gyermekotthonnak is gyűjtöttünk. Ugyanígy sikerült egy 17 éves
kismamának kelengyét összeállítanom abból, amit tagjaink felajánlottak. Mindaz, amit mi már nem használunk, másoknak hihetetlen csodát tud jelenteni, csupán
össze kell fogni ezeket a dolgokat. Legutóbb egy afgán
családnak indult útjára egyik elköltöző
tagunk felajánlása, ami hihetetlen nagy
segítség lesz itt tartózkodásuk során.
Jelenleg folyamatban van egy helyi 4
gyermekes családnak is tartós élelmiszer gyűjtése, amihez – mikor e cikket
írom – már 10 család csatlakozott, így
szebbé tudjuk varázsolni az ő karácsonyukat is.
A BMK azért egy csoda, mert ha bárki
rászorul, össze tudunk fogni, és ha csak
kicsivel is, hozzájárulunk ahhoz, hogy
mások általunk ismerjék meg a Jóisten
gondoskodó szeretetét.
KarantÉNkonyhám
A BMK tagjai amellett, hogy a harangszentelésre készültek süteménnyel,
csatlakoztak a KarantÉNkonyhám felhívásához, így ennek keretében sikerült megszerveznem, hogy december
második hetében süteményekkel támogatjuk a Szigetszentmiklósi Mentőállomást és a Budai Irgalmasrendi Kórház COVID osztályait a Dunavarsányi
családközösséggel karöltve. A két közösség összefogott,
így december elején mi, december második felében ők
fogják azonnal fogyasztható, valamint tartós süteményekkel, mint kekszek, perecek, mézeskalács, linzer támogatni az említett helyek dolgozóit. Amint kitettem a
posztot a csoportunkba, szinte fél órán belül 6-7 édesanya jelezte, hogy csatlakozik, és számuk azóta bővült.
Nem utolsó sorban nekem csak az egyik helyre kell elvinnem az összegyűjtött süteményeket, a másikat egyik
tagunk önként felajánlotta, ami hihetetlen nagy segítség.
Adventi történetek
Felmerült egy különleges adventi kalendárium készítése, amire Zsolt atya áldását adta. Ebben a közösségünk tagjai mesélnek olyan karácsonyi történeteket,
vagy nem szorosan az ünnephez kapcsolódó, de tanúságtételeket, amik olyan megtapasztalások az életükben, amelyek igazi adventi üzenetként szolgálhatnak
számunkra. A történeteket napról napra Zsolt atya teszi
közzé, több tagunk járult hozzá, időt és erőt nem sajnálva – mert sokszor nehéz írni ezekről – próbált erőt
adni minden testvérünknek.

egy közösség vagyunk, és fontos, hogy egyetértés és
összefogás legyen minden katolikus – és minden keresztény család körében. Ezt jól mutatja, hogy a BMK
nagyon jó kapcsolatot ápol a többi haraszti, valamint
környező településen működő keresztény felekezetekkel. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy a dunavarsányi családközösséggel többször szerveztünk már közös
könyvrendelést, a pesterzsébeti baptista közösség tombolafelajánlást tett, a
helyi baptista közösség a fotós sarokhoz járult hozzá, a környező református közösségek tagjaitól pedig egy-egy
történetet is olvashatnak a hívek a kalendáriumunkban. Egy csapat vagyunk, össze kell fognunk, és a BMK
ennek (is) a terepe. A Jóistent szolgáljuk, és minden jó ügy mellé
oda tudunk állni rendíthetetlenül.
HarasztOur
Végül meg kell említenem a
városi szerveződésünk is, amit egyik tagunkkal közösen végzek, és sokszor
összefonódik a BMK-val. A HarasztOur
Cseh Diával egy régi álmunk, melynek
során élő adventi kalendáriumot, Mikulás alkalmából mesekeresést, ősszel
Őszdíszítő fesztivált szervezünk, és ami
a jövő, annak csak a képzeletünk szabhat határt. Csatlakozott hozzánk Melinda is, így hárman igyekszünk Dunaharasztiban élő, lüktető, vidám közösséget varázsolni.
Bíztatok Mindenkit, hogy csatlakozzon ehhez a csoporthoz is az ismert közösségi hálózaton, hiszen a BMK
eseményei is rendszerint felkerülnek ide.
A jövő
A BMK a jövőben is aktívan részt kíván venni a közösség életében. Alapvető szabály, hogyha a közösségünkben egy jó ötlet születik, én abszolút támogatom, és ha
van rá lehetőségünk, megvalósítjuk. Ilyen a lelkigyakorlat is, valamint decemberben komatálazást is szervezünk egyik új tagunknak, és ilyen lesz a jövőben az a
számtalan ötlet, ami ebben a 62 édesanyában meg fog
fogalmazódni. A BMK egy hihetetlen lehetőség arra,
hogy a sok-sok fiatal családnak kapaszkodója legyen,
hogy hagyományokat teremtsen, és hogy egy olyan öszszetartó és őszinte közösség működjön, ahol a családok
bátran kérnek továbbra is segítséget egymástól. Amíg
ennyien tartanak velünk, nem ismerünk lehetetlent –
és a Jóisten oldalán egyébként sem.

Díszkészítés
Amint a koszorúk készítése lement, december elsején
elkezdődött a díszek gyűjtése. A koncepció, miszerint
két egyforma, lehetőség szerint fehér díszt gyűjtök, azt
hivatott jelképezni, hogy bár két templomunk van, de
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Az 1938-as 34. Eucharisztikus Kongresszus története
egészen 1930-ig nyúlik vissza. Magyarországon ekkor
tartották meg ugyanis a Szent Imre-évet, amelyet nyugodtan lehet egyfajta főpróbának tartani. Az 1938-as
budapesti kongresszus Szent Ágostontól kölcsönzött
jelmondata „Az Eucharisztia a szeretet köteléke”.
Tíz évvel Trianon után a Szent Imre-év egyik vezérszólama kevéssé meglepő módon a Szent István-i Magyarország elvesztése feletti panasz volt, és értelemszerűen
az elvett területek visszaszerzésének vágyáé. Ebben jut
szerep a „liliomos ifjúnak”, a magyar ifjúság mintaképéül állított Szent Imrének.
„Az Eucharisztia a szeretet köteléke” – különösen
kapcsolódott az 1938-as európai körképhez. Az Eucharisztikus Kongresszus alatt a szervezőbizottság
ügyelt arra, hogy az ünnepségsorozat alapvetően teológiai és ne politikai célt szolgáljon. Tizennégy bizottság
dolgozott a sikeres rendezés érdekében. Ennek megfelelően a magyar közéletre ekkor jellemző revíziós gondolatok háttérbe szorultak. Az önmagában is hatalmas
ívű nemzetközi eseményt összekapcsolták egy nagy hazai ünnepségsorozattal, amely a 30-as években erőteljesen megnyilvánuló Szent István-kultusz betetőzéseként, a király szentté avatásának 900. évfordulóját volt
hivatott megünnepelni. Ennek ellenére a
beszédekben elhangzottak ilyen mondatok is: „Mi, maradék magyarok, az idők
mostohasága miatt gyengék és szegények
vagyunk. De Szent Alfonzzal (egyháztanító) azt valljuk, hogy ha igazán szeretjük
az Istent, akkor erősebbek és gazdagabbak vagyunk, mint volnánk, ha hatalomban és jólétben megfeledkeznénk róla. Mi
kilencszáz esztendőn keresztül élet-halálharcot vívtunk az Isten ügye mellett:
ezért alázatos bizalommal reméljük, hogy
nem enged bennünket elpusztulni az Úr.”
(Nemzeti újság, 1938. május 26.) A kongresszus fővédnöke természetesen nem lehetett a református Horthy Miklós kormányzó, így római katolikus felesége, a
kormányzóné kapta ezt a feladatot. A
Szent István-év legfőbb védnöke azonban
már Horthy Miklós kormányzó volt, aki
tudatosan igyekezett is felvállalni ezt az
örökséget. Az Eucharisztikus Kongresszus rendezése új
diplomáciai kapcsolatok kiépülését és a pozitív megítélés reményét hozta az országnak. A kongresszus mindig óriási lehetőség a rendező ország számára, hogy
megmutassa katolikus közösségének életét és ízelítőt
adjon kultúrájából, hagyományaiból. Az ünnepségek
(ahogy az akkori sajtó írta, a "kettős szent év" rendezvényei) megmutatták az utolsó békeévben, hogy Magyarország még mindig a „béke szigete Közép-Európában”. A két esemény, de elsősorban a kongresszus elképesztő színpompával került megrendezésre. A küldöttek és vendégek 33 országból érkeztek, mintegy 50
ezren, a hazai résztvevők száma többször elérte a fél-

Győzelemről énekeljen
napkelet és napnyugat!
Az Eucharisztia magyarul szoros értelemben Oltáriszentséget jelent. A kongresszusi mozgalom, Krisztus a
világban való valóságos jelenlétét hirdeti. Ennek az
eszmének a tiszteletére szervezi meg a Katolikus Egyház 1881 óta a nemzetközi eucharisztikus kongreszszust. Történetében kényszerű szünet csak az első és a
második világháború miatt volt. 2020-ban fordult elő
először, hogy világjárvány akadályozta meg a rendezést. A meghirdetett 2020-as esztendőt követőn 2021
őszén, pontosan a szeptember 5-12-i héten megrendezésre került Budapesten.
Az eucharisztikus kongresszusok kezdeményezője
Emilia Tamisier, egyszerű dél-franciaországi asszony
volt, aki eleinte zarándoklatokat szervezett az Eucharisztia jegyében, első alkalommal 1874 júniusában
Avignonba, majd egy hónappal később Arsba, Vianney
Szent János egykori szolgálati helyére. Vianney Szent
János gondolatai az Eucharisztiáról „Jézus Krisztus
módot talált rá, hogy felmenjen a mennybe és ugyan-

akkor itt maradjon a földön. Megalapította az imádásra méltó Eucharisztia szentségét, hogy velünk maradhasson és táplálhassa lelkünket; hogy vigasztalhasson és társunk lehessen.” (Szentbeszéd a szentáldozásról). Az első nemzetközi eucharisztikus kongresszusokat jobbára Franciaországban vagy francia nyelvterületen tartották. Valóságos áttörésnek számított a
nyolcadik, 1893-as jeruzsálemi kongresszus. A nemzetközi ünnepek sorából kiemelkednek az Eucharisztikus Világkongresszusok – egyházi és világi tartalmukat
a legnagyobb médianyilvánosság kíséri. Ezek az ünnepek tovább élnek a történelmi emlékezetben: 1938, az
utolsó békeév, amikor a világ figyelme ránk irányult, a
megújult katolikus lelkiség és hitélet nyilvánult meg
Budapesten.
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Szent István királyunk méltatását, nagyságát a keresztény világban. A pápa beszédében megemlékezett
Szent Imre hercegről a katolikus ifjúság példaképéről,
Szent Erzsébetről, Szent László lovag királyunkról. XI.
Piusz pápa zárógondolata a História Domusban így
van lejegyezve: „Adja Isten, hogy Eucharisztikus
Kongresszusotok szítsa mindenkinek lelkében a szeretetet, amelyet joggal és méltán neveznek az egész
Evangélium összefoglaló törvényének, hozzon bőséges és szerencsés gyümölcsöket és pedig ne romlandókat, hanem örökre megmaradókat. Táplálja az ősi hitet, növelje az égi javak vágyát és reményét, az isteni
szeretet lángját pedig, a keresztény erényesség táplálóját úgy élessze és táplálja, hogy azok is, akik az Úrkrisztustól szánandóan eltévelyedtek, a jók példájától
indítva az Ő szerető öleléséhez visszavezettessenek. És
a mindenható áldása, az Atyáé és Fiúé és a Szentlélek
szálljon reátok és maradjon mindörökké.” Örömömre, Taksonyban még tudok beszélgetni asszonyokkal, akik 1938-ban ott voltak fiatal tinédzserként
Budapesten. Rézi néni mesélte, hogy Wieland atya
mindenkit ismert a faluban. Olyan volt, mintha családtag lenne. Rézi néni az édesapja után az atyát tartotta
legelső példaképének. Ilyen szavakkal emlékezik: A
szószékről a nagy misét németül prédikálta, hogy mindenki megértse. A hangja erős mély volt, nem lehetett
nem odafigyelni arra, amit mond. A hittant a kispap
tartotta, az atya csak ritkán ment be a foglalkozásra.
Oláh Károlynak hívták. Nagyon kedveltük. A plébánia
mellett volt egy otthonnak nevezett szoba. Ott töltötték
szabad idejüket a Mária-lányok és a szívgárdista fiúk.
Károly atya volt az otthon vezetője. Az összejövetelt
imádsággal kezdtük és zártuk. Utána énekeltünk vagy
új éneket tanultunk, majd következett az önfeledt vidám játék. Abban az évben készülődött Rézi néni osztálya az elsőáldozásra. Bácskai tanító néni tanította
meg a lányoknak és a fiúknak a szép viselkedést, a vonulásban a fegyelmezett részvételt. Vonattal mentek.
Nagyon izgatott volt mindenki. Az idő nagyon szép volt
(az interneten olvastam, hogy előző nap végig esős volt
az idő). Nagyon sokan voltak (internet: 150 000 gyermek és hozzátartozói, 300 pap végezte az áldoztatás
szolgálatát). Nagyon szép volt gyermeki szemmel a sok
pap a különböző színű ruhában.
Boris néni és Rézi néni is emlékszik, hogy a Városligeti tó területén voltak azok a szektorok, ahol a gyermekek tartózkodtak a szentmise alatt. Szentmise után
kaptak egy brióst és egy kis kakaót. Mindkettőjüknek
gyermekfejjel az egyik legfontosabb gondolata az volt,
hogy lehet itt télen korcsolyázni. Rézi néni még kedvesen bizalmasan elmesélte, hogy egy kicsit félt is a „mély
víztől”. Beszélgettem még Erzsi nénivel és Rózsika nénivel, aki még csak 3 éves volt akkor. Rózsika néni
édesanyja is részt vett a taksonyiakkal a zarándoklaton.
Egybehangzó vélemény az volt, hogy soha nem fogják
azt az élményt elfelejteni. A 2021-es Eucharisztikus
kongresszusra mindhárman így emlékeznek: Az idei
találkozó egyik programján sem tudtak már idős ko-

milliót is. Több tízezres körmenetek, különleges éjszakai szentségimádások, majd félmillió résztvevővel
szentmisék, pazar budapesti díszkivilágítás, hatalmas
és díszes vendégsereg tette emlékezetessé hívőknek és
nem hívőknek egyaránt az eseményeket. A programok
erőteljes hazai is külföldi hirdetéséről külön bizottságok gondoskodtak. Az Eucharisztikus Kongresszusnak
pl. külön ügyészségi engedéllyel többnyelvű emlékalbuma jelent meg alig pár héttel az események lezárása
után. A korabeli sajtóból néhány szemelvény:
A Pesti Napló 1937-ben az előkészületekről így írt:
„Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás és a namuri
(Belga) püspök meghívták a világ egyházfőit. 1552
meghívót küldtek, melyben biztosították a meghívottaknak, hogy a magyarok mindennemű nemzeti és
politikai érdekeiket félretéve testvéri szeretettel várják és fogadják vendégeiket.”
A Pesti Napló így írt az 1938. április 30-i szombati
számban: „A nagyszabású készületek rácáfolnak
azokra a kósza hírekre, melyek szerint a nagygyűlést
a politikai helyzet miatt elhalasztják.” Mivel nincsen
új a nap alatt, akkor is voltak ellendrukkerek.
8 órai újság 1938. május 24. kedd: „Fejedelmi
pompa és ünneplés fogadta Pacelli bíboros-legátust.
…… Horthy Miklós kormányzó várta a pályaudvaron
a pápa küldöttjét.” (XI. Piusz pápa követe volt.)
8 órai újság 1938. május 26. csütörtök: 100 000 zarándok érkezett Budapestre.
Az amerikai Magyar Népszava-Szabadság így írt:
„50 000 külföldi, 300 000 magyarországi katolikus
hívő gyűlt össze Budapesten a nyílt téren megtartandó egyházi ünnepségnek mintegy 1 000 000 nézője
lesz.”
Amikor zarándokok tömege kísérte Budapest utcáin
az Oltáriszentséget, még senki sem gondolhatta, hogy
két jövendőbeli pápa is részt vesz a körmenteken. Eugenio Pacelli bíborost XI. Piusz halála után, 1939.
március 2-án XII. Piusz néven választották pápává.
Kevésbé köztudott, hogy a legátus kíséretének tagja
volt Giovanni Battista Montini, a későbbi VI. Pál pápa
is (ur. 1963-1978. akit ma már szentként tisztelünk),
aki ekkor a vatikáni államtitkárság képviseletében érkezett Magyarországra.
De rátérek, az 1938-as XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus történetére, különösen szűkebb hazám, Taksony ünnepi napjaira.
A taksonyi Historia Domus-ban olvastam Wieland
Mihály atya visszaemlékezését „Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus budapesti gyűlésén éjjeli Szentségimádáson a plébánia hívei nagy számmal vettek részt
(636-an). Wieland atya így folytatja: „A világ minden
tájáról 401 nemzet jött zarándokokkal. Bemutatták
hódolatukat az Eucharisztiának. Különvonatok százai, repülőgépek, motorosok, kerékpárosok tömegei
hozták a népeket, akik eljöttek a hívásunkra hitet
tenni Krisztus és egyháza mellett.…… A rádió csodás
találmányán keresztül azzal az atyai szeretettel,
amely minden távolságot legyőz.” Wieland atya még
írja, hogy a rádión keresztül hallhatta az egyész világ
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Kri s ztus fény e
rendezik meg ezt a világeseményt. Vajon nálunk újra
olyan csodálatos lesz megint, mint 1938-ban? Lesz
ennyi év után sok keresztény hívő, aki tanúságot tesz
Krisztus mellett? S íme, láttunk csodát! Krisztus győzött és a rendezvény elképzelhetetlenül felülmúlta
minden várakozásunkat. A nyitómisén tudtam részt
venni. Az azt megelőző napokban nagyon izgultam, néha félelmek lettek úrrá rajtam: mivel, hogyan érdemes menni, bírok-e ennyit
ülni, mit csinálunk abban a két órában, amíg elkezdődik a szentmise. Tudok-e ennyi ideig figyelni, hogyan jutunk majd kifelé a tömegből?
Ma már tudom, hogy ezek a kísértések meg
akarták akadályozni részvételemet. De a „hívás” erősebb volt. Elindultam és mire a helyszín közelébe értem, tudtam, itt a helyem. Az
utcákat ellepték a mosolygós emberek, akik ünnepi öltözékben, zászlókkal, énekelve. imádkozva vonultak a
Hősök tere felé. És egyre többen lettünk, emelkedett az
ünnepélyes hangulat. A kapuknál udvarias, kedves önkéntesek, szervezettség, készséges útbaigazítás és percek alatt az oltár előtti szektorokban foglalhattunk helyet. Ragyogó napsütés, gyönyörűen díszített oltár, hatalmas kereszt. Mire körülnéztünk, egyre teltek a szektorok. 1200 elsőáldozó, megszámlálhatatlan pap, szerzetes, hívek, fiatalok és idősek egyaránt. Sugárzik az arcokról az öröm. Egyszer csak elcsendesül a tér és gyönyörű népviseletben vonulnak énekesek, táncosok,
magukkal hozva vállukon egy feldíszített Mária-szobrot. Énekszó tölti be a teret és „Mária országa” címmel
fantasztikus műsort láthattunk. Gyerekek, felnőttek,
idősek együtt. Gyönyörködhettünk táncaikban, dalaikban, magyar kultúránk kincseiben.
A szentmisére hangoló műsor után harangszó jelezte
a szentmise kezdetét, s felcsendült a sokaság ajkán az
ének és megkezdődött a papság bevonulása. Olyan élmény volt látni a sokfelől jött bíborosokat, püspököket,
a más vallású egyházi vezetőket. Micsoda egység Krisztusban! Mindnyájunkat Ő köt össze, velünk van az
Eucharisztiában és most együtt hódolunk Neki. Egy
test, egy lélek vagyunk. Az egész szentmise ezt sugározta: Krisztus győzött, itt van köztünk. S valóban ezrek ajkán zengett az eucharisztikus himnusz: „Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat…” Hetekig
csengett a fülemben az ének és újra meg újra megerősít
az élmény felidézése a hitemben. Igen! Jézus velünk,
ne féljünk! Ő Úr a világ felett, legyőzi a gonoszt és dicsősége betölti a földkerekséget! Ez a mi erőnk, boldogságunk. Ezzel az örömmel kell élnünk, ezt hirdetnünk
életünkkel, tetteinkkel.
Ezt hoztam magammal haza, ez ad erőt ma is a mindennapokban. A többi nap eseményeit is követtem és
nagyon vártam a Szentatya jelenlétét. Minden elképzelést felülmúlt az a sok kegyelem, melyben részesültünk! Hála és dicsőség az Úrnak, aki újra megerősített
minket keresztségünkben és magyarságunkban!
Sóti Zsuzsi, a Bárka közösségben csak „a kis Zsuzsi”
(ami a nagyságát erősíti), a dunaharaszti Szent Cecília
kórus tagja így emlékezik: Ez egy retrospektív napló,

rukra való tekintettel részt venni, de a televíziós közvetítéseknek köszönhetően, amikor csak tudták, nézték a
közvetítést. Hála a modern kor technikájának, még elevenebben él bennük az a régi élmény, mert sok bejátszás volt a televízióban az 1938-as kongresszusról.
Megható volt együtt imádkozni és lélekben ott lenni a
résztvevők között. Rézi néni, Erzsi néni, Boris
néni egymástól függetlenül mesélték, hogy így
élték meg a 2021-ben megtartott 52. NEK-et.
A 2021 évi 52. Eucharisztikus Kongresszus jelmondata „Minden forrásom belőled fakad.”
(Zsolt 87,7)

A logó felső részén látható ostya és az
alatta levő kehely az Oltáriszentséget jelképezi. Az ostya közepén a kereszt a Golgotát,
Krisztus áldozatát ábrázolja, piros színe Jézus
szeretetét és az emberekért vállalt kereszthalálát fejezi
ki. Az Oltáriszentségből fakadó forrás a Kongresszus
mottójául választott mondatot érzékelteti. A négy vonalban aláhulló víz a négy evangélista által szétterjedő
Örömhírt mutatja. A kép alsó részén hullámzó folyó az
Egyház örömhírvivő tevékenységét fejezi ki és egyben
a Kongresszus helyszínén, Budapesten keresztülfolyó
Dunára is utal. Lampert János grafikus művész alkotása. A logó három színe (piros, arany és égszínkék) az
ikonfestés hagyományainak megfelelően jelképezi a
Szentháromságot (Atya, Fiú és Szentlélek), ugyanakkor megegyezik Budapest zászlajának korábbi színeivel
is. A logó alsó részén olvasható felirat színe Magyarország nemzeti színeinek felel meg. Büszkeség volt nekünk, taksonyiaknak is a Szent Cecília kórus szolgálata
a záró szentmisén. A televíziós közvetítéssel jelen lenni
biztos nem egyenlő a személyes részvétellel, de a technikának hála nagyon sokan így éltük meg a csodát!
Magam nem beszélek sokat a 2020-ra meghirdetett
és 2021-ben megrendezésre került csodálatos egy hétről. Kérésemre néhány kedves ismerősöm mondja
majd el személyes élményét. Van közöttük egészen fiatal és „régebb óta fiatal” is. Köszönöm Czifra Orsi kántorunknak és Sóti Zsuzsannának, a dunaharaszti Szent
Cecília kórus tagjának, hogy megosztották velünk élményüket a 2021-es NEK-ről.
Orsi így emlékezik: NEK 2021 nyitómise

Sokat hallottam az 1938-as Eucharisztikus Kongreszszusról. Láttam fényképekkel teli albumot, s abban
megcsodálhattam a feldíszített oltárt és elámultam az
imádkozó embertömegeken. Olvastam is a fantasztikus, számokban kifejezett adatokat a résztvevőkről.
Találkoztam olyan emberekkel, kiknek szülei házasságát ott áldották meg. Felfedeztem a Váci utcai Angolkisasszonyok templomában az emléktáblát – Vinculum Caritatis – (a szeretet köteléke) felirattal, mely a
kongresszus jelszava volt. Nagymamámtól örökölt herendi kis vázám talpán a felirat - 1938. Eucharisztikus
Kongresszus – ma is emlékeztet arra, hogy ő is részese
volt az 1938-as ünnepségsorozatnak.
Ezek az előzmények igazán kíváncsivá és izgatottá
tettek, amikor bejelentették, hogy 2020-ban nálunk
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amely azért nem csak a személyes megéléseimről szól,
mert egyszerűen nem tudom kizárni a közösségi dimenzióját ennek a meghatározó eseménynek, ami az
Eucharisztikus Kongresszus volt 2021 szeptemberében. Nem tevékenységsor ez az írás, és nem is poetikus
áradozás az élményekről, mert valahogy mindkettőnek
a keveréke volt, szervezettség és tervezés, rugalmasság
és áldozat, szolgálat, lelkesedés és libabőrös hanghatás, karnagyok és emberek, arcok, mondatok, vakító fehérség és mindenben Lélek, valami túlcsorduló, megfoghatatlan és mégis olyan közeli és törékeny és
örök…Álljon hát itt, időben részint tagoltan, a NEK
2021 kis krónikája egy kórustag tollából.
2021 tavasza – valamelyik kóruspróba alatt-előttután (karantén előtt vagy után?) István karnagyunk
félhivatalosan bejelenti, hogy őszre meghívást kaptunk
a NEK zárómiséjének zeneszolgálatára. Összkórus, komoly zenei anyag, majd készülünk rá, lesz kotta, stb. –
előzetesben ennyi. Az öröm általános, én reménykedem, hogy meg lesz tartva az esemény, kiderítem közben, hogy egyik kedvencemet is énekelnénk majd, jaj
de jó.
2021. augusztus – Már régen megkaptuk a kottáinkat
a zárómisére, egész paksaméta. Tanulást segítő hangfelvételekkel töltöm a szabad estéimet, óráimat, egyszer a „nullás” ájulásszerű dugóját is így élem túl.
Könnyebbség, hogy sok minden már ismerős vagy ismert, és nehézség, hogy sok minden egyáltalán nem.
Különféle szövegek, dallamok, stílusok… és az énekrend beosztásából már azt is látni lehetett, hogy különböző karnagyokkal fogunk dolgozni. A gazdagréti regionális próbáról sajnos lemaradok, utána viszont iszom
a kórustársak szavait: nagyon hasznos volt, sokat próbáltunk, kaptunk instrukciókat, fárasztó is volt. Az augusztus amúgy párhuzamos próbákkal telik: a saját búcsúnkra is készülünk, és a NEK-re is. Először történik
az, hogy megoszlik a kórus is, hiszen nem mindenki
tudja vállalni a felvázolt fizikai igénybevételt, amit a
NEK hetének próbái jelentenek. Rohamosan száguldunk a zenei anyaggal, annyit énekelek otthon, mint
soha.
2021. szeptember eleje – utolsó próbánk a nagy napok előtt. Nagy az izgalom. Mindig valamilyen változtatás, igazítás van. Az információáradat tömény: buszindulások Harasztiból, a téren való jelenlétünk ho-

gyanja-mikéntje, rengeteg technikai részlet. Rita kórustársunk élen jár a szervezésben, István karnagyunk
szintúgy. Szinte örülök, hogy (csak) mennem és énekelnem kell… A készülődésben viszont van egy erős közösségi élmény, együtt aggodalmaskodunk, nevetgélünk, okoskodunk, és valójában nagyon élvezzük, hogy
mindennek része lehetünk.
2021. szeptember 10-11-12, vasárnap – zárómise a
Hősök terén
Mint egy triduum, olyan volt ez a három nap, mely a
vasárnapban csúcsosodott ki. Szétválaszthatatlanok.
Az emlékek is egybefolynak: az előpróbák hosszú órái,
a hatalmas lelátóról madártávlatú Hősök tere, a napsütés, a gomolygó tömeg, s mindebből elővillanó pillanatképek is: az első közös „kétezer százhúsz fős” hangunk a pénteki beéneklésen a sátorban, a szombat hajnali kiscsapatos fényképezkedésünk a száraz korcsolyapályán, Frisina mester megjelenése a karnagyi pódiumon, Ferenc pápával az tizedmásodperces „összenézésünk”, a visszhangzó himnuszok elemi ereje. Majd
a mindhárom napban megélt együttrezgés hangban-lélekben, a szombati gyertyás felvonulás hihetetlen üzenetétől megerősítetten, a pápai szentmisét együtt türelmesen és békében, fegyelemmel váró sokaság, hogy
az embernek a Jelenések könyve (Jel 7,9) jut eszébe:
„Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett
számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és
nyelvből álltak a trón és a Bárány előtt…” Milyen jó
lenne ezzel az ünneplő jelenléttel, a tisztelet meghatottságával és a Jelenlét nagyságával eltelve hordozni
ezeket a napokat a szívünkben, hogy az életté és forrássá válhasson magunk és mások számára: „A trónon
ülő közöttük lakozik. Nem éheznek és nem szomjaznak
többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség, mert
a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élő vizek
forrásához tereli őket, az Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet.” (Jel 7,15-17) Személyes hálával és
az emlékek megpecsételtségével így tudnám összegezni
a Kongresszus idejét: Alleluja! Dicsőség Istennek!
Dicsőség a magasságban Istennek!
Minden kedves Olvasónak és családjának áldott karácsonyt és kegyelmekben gazdag, békés, boldog újesztendőt kívánunk:
Györke Erzsébet, Czifra Lászlóné Orsi és Sóti Zsuzsi

Életmű-díj
A november végi Taksony nap hagyományos ünnepe Taksony közösségének, melynek
idén is a Petőfi Sándor Művelődési ház színházterme adott otthont. Ezen a napon
vette át Györke Erzsébet Taksony polgármesterétől az Életmű-díjat, elismerésül a
Taksony polgáraiért tett igen sokrétű szolgálatáért. Ezt a díjat a lakosság javaslatainak figyelembevételével ítélik oda. Györke Erzsébet KÉSZ-tag, tagja a Szent Anna kórusnak, egyik segítője a Dalos Bogarak közösségének, kutatja a helytörténetet, a málenkij robot és a kitelepítések történelmét, publikál a helyi sajtóban és rendszeresen
ír Krisztus fényében, kuratóriumi tagja a Bárka Alapítványnak, ő lektorálta a Taksony
története címmel megjelent monográfiát, a Sváb Baráti Kör megalakításának kulcsfontosságú személye, négy cikluson keresztül önkormányzati képviselő, az első német
nemzetiségi önkormányzat alapító tagja. Köszöntjük mi is Erzsikét ebből az alkalomból, és szívből kívánjuk neki Isten áldását további szolgálatára. (szerk.)
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H arsán yi Lajo s: Z Ú GÓ M ÁR TONÉK KAR ÁCS ONYE STJE
A Hold sarlója hidegen csillog a torony mögött. Az utcákon és az apró háztetőkön kéken csillan a hó. A kéményekből sötét venyigefüst bodorodik. A fehér tarisznyás kántáló gyerekek hazatértek. Az utolsó ostordurranás is elhangzott, mellyel a legények a szent estét köszönteni szokták. A falu csendes, de minden ablaka világos. Bent a házakban ünnepi illatok úszkálnak. A
kamrákban fűszeres kocsonyák és füstölt húsok hideg
illata. A konyhákban a töltöttkáposztáké és forró feketekávéké. A szobákban kalács, dió, fahéj és a fenyőfa jó
szaga. A leterített asztalon ég az ünnepi lámpa. Mellette
áll a kis fenyő. Néhány gyertya ég és aranyos dió és
alma csillog rajta. A karácsonyesti ünnepi vacsorát már
megették. A húsételek az éjféli mise végét várják.
Az asztalnál ünneplő ruhában, pipázva ül Zúgó Márton
a sok kisunokával, menyeivel és egyetlen menyecske lányával, a Veronkával, aki ölében szoptatja kisfiát. Távolabb, a búbos kemencéhez közel, másik asztal is meg
van terítve. Annál ülnek a vők és a házas fiak és dióra
kártyáznak.
A karácsonyfán néha meg-meglibben a gyertya lángja.
– Akkor is volt hó? – szólal meg az egyik unoka.
– Volt! – mondja Márton gazda.
– Hát akkor hogyan legeltettek a pásztorok?
– Sehogyan se! A sok marha a karámban állt. Oda vetettek nekik szénát. Sok szénakazal volt ott.
– És a pásztorok aludtak?
– Ki aludt, ki nem! Némelyik feküdt a kazal tövében.
Fejére húzta a szűrét, úgy aludt. Mások távolabb pipázgattak. A fiatalok kártyáztak.
– Huszonegyest?
– Bizonyosan!
– Egy bojtár harmonikázott.
Az unokák elandalodnak kissé. Szép a harmonikaszó.
Kivált téli estéken. Úrangyala után.
– És mikor jött az angyal?
– Először nem az angyal jött. Először az üstökös jött. A
hosszúfarkú csillag. Két fényes szeme volt, mint a csigabigának. Süstörgött, sziporkázott az égen, mint a
gőzmasina. Gyémánt gőzmasina. A többi kis csillag ugrándozott körülötte, mint a szöcskeraj az ember lába
előtt a mezőn. Egyik fölfelé ugrándozott, a másik lefelé.
Egy ilyen lefelé ugrándozó csillag mindig lejjebb jött és
a pásztorok már attól tartottak, hogy közibük esik.
– A csillag?
– Az! De nem csillag volt. A csillag fénye meghasadt.
Két nagy szárny lett belőle, közepéből pedig egy gyönyörű angyal s hirtelenül odalibbent a pásztorok elé a
havas rétre. Mintha valami nagy madár szállt volna elébük. A pásztorok igen megijedtek, mert még soha se
láttak angyalt. A marhák is elbődültek. A birkák egymásra torlódtak. A bika csaknem elszakította a láncot,
mellyel a korláthoz volt kötve. A pásztorok el akartak
bújni a kazlak közé. Sőt olyan is volt, aki futni kezdett a
havas pusztaságba.
– Miért féltek az angyaltól?
– Mert igen szép volt! Szárnyai tüzesen csattogtak. Piros ruhája lobogott. Lábán nem volt semmi. Mezítláb

állt a havon és apró körmei csillogtak,
mint a gyöngyház.
– Nem fázott a lába a havon?
– Nem! Mikor leszállt a hóra, egyszerre olyan langymeleg lett körös-körül, akárcsak májusban. A csattogó
szárnyaiból pedig kábító ibolya és szekfű szaga áradt ki.
És amikor megszólalt, a pásztorok hátán végigborzongott a gyönyörűség. Mert olyan volt a hangja, mint a hegedűé.
– És mit mondott?
– Iszen tudod! Tanultátok az iskolában.
A nagyobbik unoka feláll a székről és elmondja:
– Ne féljetek, pásztorok, nagy örömöt hirdetek néktek!
Ma született a Megváltó Dávid városában. Ez lesz a jel:
találtok egy kisdedet pólyába takarva, jászolba fektetve!
– És kezével a város széle felé mutatott, – folytatja Márton gazda– ahol az üres istálló állt. Benne Szent József
és Szűz Mária. A tüzes szárnyú angyalt pedig ezer apró
kis angyal vette körül s a nagy angyal úgy állt ott köztük, mint mikor a Holdnak udvara van.
– És visszamentek az égbe?
– Vissza! Egész úton azt énekelték: Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön a jóakaratú embereknek!
A Veronka ölében elaludt a csecsemő. Az anya fölkel és
lábujjhegyen a tulipános bölcsőhöz viszi. Gyöngéden
belefekteti és betakarja. Aztán újra visszaül az asztalhoz. Ez az egyetlen este, amikor az asszonyok nem dolgoznak, hanem ünnepi áhítatban az asztalnál ülnek és
kezüket ájtatosan összeteszik.
– Aztán? – szólal meg újra a kisebbik unoka és megcsillan sötét szeme.
– A pásztorok néztek az elszálló angyalok után. Kitárt
karral, térden állva néztek utánuk. Mikor aztán az angyalok eltűntek, a pásztorok hirtelen felugráltak és
hangosan kiáltozni kezdtek. Oly nagy volt az örömük,
hogy a kazlak mellett táncolni kezdtek örömükben.
Csizmaszárukat csapkodták és báránybőr süvegeiket a
levegőbe dobálták.
– Menjünk! Menjünk! – kiáltoztak hangosan. – Nézzük
meg a Kisdedet, aki most született minékünk!
A számadójuhász azonban azt mondta:
– Valakinek itt kell maradni a marháknál!
Azonban senki sem akart ott maradni.
– A kis bárányok elszélednek! – mondta a számadójuhász komolyan.
– Vigyük el azokat is! – kiáltotta egy bojtár s máris nyakuk köré kaptak egy-egy báránykát.
A számadójuhász feltolta homlokán nagy báránybőrsüvegét.
– Az ám! Vinni kell valamit a Kisdednek!
Nosza, egyszerre előkerültek a tarisznyák. Kinyíltak a
régi katonaládák, mikben az élelmet és a ruhaneműt
tartották. Egyik szép kerek birkasajtot takart tiszta vászonkendőbe. A másik nagy, piros füstölt sonkát göngyölt régi újságpapírba. Előkerültek a só- és paprikatartó tülkök. Azokat a kisbojtár fogta. Egy öregebb
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gulyás két tábla füstöltszalonnát akasztott a nyakába
füstös madzagnál fogva, ahogyan a füstről lekerültek.
Mindegyiküknél volt valami, amivel a Kisdednek kedveskedni akartak. Akkor aztán vidám kurjantások közt
megindultak a város széle felé a havas úton. Néhány tanya mellett is elmentek. Azok ablakait erősen megzörgették.
– Hé, János bátyám! Keljenek fel!
– Megszületett a Messiás!
– Jöjjenek megnézni!
A kis tanyák ablakjai gyorsan kivilágosodtak. A János
bácsiék, meg a többi tanyabeliek gyorsan felöltöztek s
mikor a pásztorok rövid, szaggatott szavakkal elmondták az angyali jelenést, hirtelen ók is összekaptak egyetmást, főleg kolbászt, meg szalonnát, mert legtöbbjénél
már megvolt a disznóölés. Vagy legalább egy csupor tejet, kockacukrot, feketekávét és néhány csomó túrót. Az
asszonyok nagykendőt dobtak a vállukra és a pásztorok
után eredtek. A nagy sietségben még a konyhaajtót is
elfeledték bezárni.
– Aztán? – ragyog a kis unokák szeme.
– Az istálló előtt megvárták egymást. Köhécseltek.
Igazgatták a ruhájukat. Nagy csendben szorongtak.
Egymást tessékelték előre. Egyik se mert bemenni. Végül is egyik tanyásné kopogtatta meg halkan az istálló
ajtaját. A nagykendőből kiszabadította a fülét és az ajtóhoz nyomta, hogy kap-e választ.
Kapott!
Az istállóból Szent József szép hangja hallatszott ki:
– Szabad!
Erre a tanyásné óvatosan benyomta az ajtót és belépett
az istállóba.
– Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A többiek utána. Mindnyájan levették csúcsos báránybőrkucsmájukat, mintha csak templomba léptek volna
be. Némelyek még a szenteltvíztartót is keresték az ajtó
mellett.
– Ekkor az x-lábú jászol felől vakító fénysugár lövellt a pásztorok szemébe. A jászol szalmáján ott feküdt a Kisded, aki leírhatatlanul szép volt. A haja
aranyból. A szeme két nefelejcs. Az arca piros rózsabimbó. Mellette ült boldog mosollyal a szép Szűz
Mária. Mögötte Szent József állt és büszkén tartotta
hatalmas bunkós botját. Szemével bátorítóan intett
a pásztoroknak, akik erre mindnyájan odatérdeltek

a Kisded elé és ájtatosan keresztet vetettek. Ajkuk imát
suttogott, de szemük megbűvölve állt a Kisdeden és szívüket édes boldogság töltötte el. Nem is tudtak hosszan
imádkozni. A tanyásné széttárta meleg nagykendőjét és
elővett alula egy szép virágostányért, amelyen hat
csomó friss túró fehérlett, mint a hó.
Alázatos, könyörgő szemmel nyújtotta a Kisded feIé,
aki nézte az asszonyt nefelejcskék szemével. Szűz Mária
mosolyogva nyúlt a szép tányér felé. Átvette és Szent
Józsefnek nyújtotta.
– Köszönöm! – mondta halkan az asszonynak.
– Erre a többiek is megbátoradtak és sorra elővették
ajándékaikat. Szűz Mária mosolyogva bólintott mindegyiknek és Szent József alig győzte elszedni a sok ajándékot. Az egyik bojtár kiakasztotta nyakából a kis bárányt és a kis Jézus mellé állította a szalmára. A bárány
nyugodton állt és örömest engedte, hogy a kis Jézus
megsimogassa puha gyapját és meghúzza rózsaszínű
fülecskéit.
– Nem bégetett?
– Nem!
– Egy leány pedig szép cserép piros muskátlit vett elő
nagykendője alul és a Kisded jászola szélére állította.
– Piros muskátlit?
– Azt! És mindnyájan megbűvölten térdeltek és nézték
a kis Jézust és olyan boldogok voltak, mint életükben
még sohase és hallották az istállóban az angyalok szárnyainak csattogását…
Zúgó Márton elhallgat. Az unokák tágranyílt szemmel
néznek a lámpa fényébe. Az asszonyok ájtatosan sóhajtanak és imára kulcsolják a kezüket. A férfiak kezén
megáll a kártya és nem zörög a dió, amelyre játszanak.
A szobában magasztos csend van. Szinte hallják, amint
a szobában csattognak az angyalok szárnyai.
Künn az éjszakában mintha a világ minden harangja
énekelne ...

2021. október 30. Templomszentelés – a templomépítő bizottság és a szolgáló énekkarok
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„Ezért már nem vagytok idegenek és
jövevények, hanem a szentek polgártársai
és Isten
családjának tagjai.
Apostolokra és
prófétákra alapozott
épület vagytok,
s a szegletkő maga
Krisztus Jézus.
Ő tartja össze az
egész épületet, belőle
nő ki az Úr szent
temploma. Ti is
benne épültök
egybe a Lélek
közreműködésével
az Isten hajlékává.”
(Ef 2,19-22)

...
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