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ADVENTI HAJNALOKON
A mai nappal elkezdődik az adventi szent idő. Régi roráték jutnak
eszembe, mikor főiskolás koromban elindultam a kollégiumból. Úgy
17-18 évvel ezelőtt. A téli hajnalokon egész más a város. 5:30-kor a
többség még alszik, de már vannak néhányan az utcán. Csendes emberek, gyakorta egyszerű munkások, vagy éppen néhány hívő, aki
egy templom felé lépked...
Azóta magam is misézem, s itt Szemerén ki sem kell lépnem a házból.
Mégis szép a roráte, szép a hajnal, szép a gyertyafényes templom...
Várakozunk, készülődünk... Erre való az advent. Csendes készületre,
szív nyitogatásra, arra hogy megérintsen a hajnal szépsége. Hiszen
Jézus születése üdvösségünk hajnalhasadása. Akit egyszer megérint
a hajnal szépsége, az közelebb kerül a lét kezdetéhez, jobban megérti
a gyermekség csodáját is...
Szentatyánk nem véletlenül kérte, hogy advent elején imádkozzunk
az élet kezdetéért, a magzatokért. A magzati kor az élet hajnala, van
benne valami egészen különleges szépség, törékenység és titokzatosság. Aki eljön a rorátéra megsejthet valamit a kezdetek misztériumából, s meghajthatja fejét Isten nagysága-alázata előtt...
„Íme a Szűz fogan és fiút szül,
Emmánuel lesz a neve, ami azt jelenti: Velünk az Isten!”
(Mt 1,23)
C. Zs.

VILÁGOSSÁG ÉS SÖTÉTSÉG
Az évnek ebben az
A próféciák Kriszidőszakában sötétben
tusban teljesednek: ő
kelünk és sötétben
a Világ Világossága.
térünk munka után
Ő maga mondja: Aki
haza. Lelkünkre is
engem követ, nem jár
rá tud telepedni a
sötétségben, hanem
külső sötétség. De a
övé lesz az élet vilá„Édes
a
fény,
és
a
szemnek
jó,
napfény hiánya egygossága (Mk 8,12).
re mélyebb vágyat
ha látja a napot.” (Préd 11,7) Az Újszövetség gyakébreszt
bennünk
ran jeleníti meg Jézus
a fény iránt, és az adventi koszorúinkon földi küzdelmét a világosság és a sötétség
hétről hétre felgyulladó gyertyáink lángja erőinek harcaként. Az istenihez kapcsodó
felébreszti bennünk a vágyat az igazi Fény ragyogás Krisztus földi életében közvetlen
iránt.
módon csak ritkán nyilvánul meg: ilyen eseA Szentírás első lapjain Isten mint Terem- mény például a színeváltozás, ahol a taníttő lép elénk, ő választja szét a világosságot és ványok számára ragyogó fényességben válik
a sötétséget, Úr mindkettő felett. Ugyanak- láthatóvá. Ez az emberi testet öltött Krisztus
kor mind a Világosság, mind pedig a Sötét- életének egy kivételes pillanata, mintegy
ség szimbolikus jelentéssel is bír. A bibliai megelőlegzi a feltámadás fényességét, a felszövegekben a Fény, a Világosság gyakran támadt Krisztus ragyogását, aki pl. Pálnak
kapcsolódik Istenhez: találkozhatunk vele már ebben a teljes ragyogásában jelenik meg.
az égő csipkebokor tüzében, a Zsoltárokban
Erkölcsi értelemben tehát a fény, a világosa Fény gyakran mint Isten ruházata jelenik ság Krisztus oldala, a sötétség pedig a Gomeg, Isten olyan ragyogó, mint a napfény. nosz, a Sátán birodalma. Az embernek el kell
De Isten a sötétben is meglátja az embert. döntenie, hogy a világosság vagy a sötétség
Az Ószövetség szerint a legmélyebb sötétség fiai közé szeretne tartozni. A Szentírás többa Seolban uralkodik, ott azok vannak, akik ször is hangsúlyozza, hogy születésünkkor
elkerültek Isten közeléből (Zsolt 88, 6, 13)
még a sötétségre születünk, és Isten kegyelA fény az Élet szimbólumaként már az me, szeretete az, ami meghív bennünket a
Ószövetségben is elénk tárul: megszületni csodálatos világosságra: ez a meghívás a keannyi, mint meglátni a napvilágot, a beteg, resztségben teljesedik be, hiszen utána már
akit Isten meggyógyít újra látja ragyni a na- Krisztushoz tartozunk, ő ragyog be bennünpot, és az élők fényét (Zsolt 56).
ket fényességével, övéi leszünk.
A fénynek és sötétségnek ez a szembeállíMéltóvá kell lennünk ehhez az ajándéktása a prófétáknál is megjelenik. A nép, ame- hoz, és ahogy Szent Pál írja: fel kell öltenünk
lyik még sötétségben jár, nagy fényességet a világosság fegyvereit, és el kell vetnünk a
lát – fogalmazódik meg több prófétánál is a sötétség tetteit (Róm13). Aki így él, maga is
messiási jóslat. Ez olyan fény lesz, melynek világosság lesz, és tudja sugározni maga köragyogása nem szűnik meg: ezt a Nappalt rül az isteni fényt, amelynek letéteményese.
A Biblikus Teológiai Szótár nyomán
N. Gy.
nem váltja éjszaka.
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HÓNAPSOROLÓ

DECEMBER
December hagyományos magyar neve Karácsony hava. Jeles nap a hónapban Szűz Mária
Szeplőtelen Fogantatása ünnepe.
A hónap jeles szentje Szent Borbála szűz,
vértanú. Szent Borbálából fény és vonzerő
árad. Borbála tisztelete jóval megelőzi a 7.századból ránk maradt latin, görög, szír és örmény nyelven írt legendáját.
A Borbála név a Barbara magyar megfelelője, a név jelentése pogány nő. Egy pogány apa
nagyon szép leánya volt. Valahányszor az apa
távol volt a családtól, leányát egy magas toronyba zárta. Egy ilyen alkalommal Borbála
felvette a régen vágyott keresztséget. A Szentháromságba vetett hite jeleként a torony falába
– melyen addig csak két ablak volt – vágatott
egy harmadikat is. A hazatérő apa az ablakok
számából azonnal látta, hogy leány keresztény
hitre tért. Emiatt meg akarta ölni, de Borbálának sikerült elmenekülnie. A hegyek között
egy barlangban rejtőzött el, de egy pásztor
elárulta apjának a rejtekhelyet. A pásztor bárányait Isten, büntetésül ganajtúró bogarakká
változtatta. Ez azonban nem tartotta vissza az
apát attól, hogy leányát bíró elé hurcolja.
A bíró, hogy a leányt megfélemlítse,
keresztényeket kínoztatott meg a szeme
láttára. Krisztus azonban erőt öntött lelkébe, s
hogy ne féljen társnőnek adta mellé Juliannát.
A bíró megkísérelte megszégyeníteni Borbálát,
megparancsolta, hogy ruhátlanul állítsák
pellengérre a piacon. Borbála most is az Úrhoz
menekült, és imája meghallgatásra talált: a
földből felszálló köd és az égből leereszkedő
felhő úgy beburkolta a testét, mintha teljesen
fel lett volna öltözve. Végül a bíró fejvesztésre
ítélte, melyet a lelketlen apa maga hajtott
2010. NOVEMBER 28.

végre. A hazafelé tartó apát villám sújtotta
halálra, s nem maradt belőle más, csak egy
marék hamu.
Egy Valerianus nevű ember gondoskodott
róla, hogy Borbála és a vele együtt lefejezett
Julianna teste méltó temetésben részesüljön.
A sírnál pedig hamarosan megkezdődtek a
csodák.
Borbála vértanúságának időpontját és helyét a legenda nem határozza meg pontosan.
Ideje a 3. század közepe-vége, 4. század eleje.
Elégedjünk meg azzal, hogy Borbála tisztelete
a 9. század óta Keleten és Nyugaton egyaránt
elterjedt.
Borbála-ereklyéket többfelé tisztelnek, így
Velencében, Konstantinápolyban, Rómában
és Ó-Kairóban is.
Borbála a tizennégy segítőszent egyike.
Védőszentjükként tisztelik a harangöntők, a
vészharangra rá szokták vésni a képmását – a
villámsújtotta apa miatt a villámcsapás és tűzvész ellen kérik az oltalmát. Védőszentjüknek
tekintik a hegymászók, akiket útjaikon vihar
és villámcsapás érhet, de ugyanígy a bányászok is, akik sújtólég ellen kérik a védelmét.
Végül a torony miatt, amelyben lakott, a régi
építőmesterek és kőművesek védőszentje lett.
A népi vallásosságban is jelen van alakja:
Borbála napkor cseresznyefa ágat vízbe tesznek, mely karácsonyra kivirágzik. A szívünkben kivirágzó szeretetet jelképezi.
Ha életének vannak is fehér foltjai, a vértanú szűz alakja és tisztelete olyan erővel sugárzik át a századokon, ami fölér a történelmi
adatokkal.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 2009.
K. E.
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BÉRMÁLÁS
2010. november 14.
Bérmálkozóink közül négyen Edit (18), Eszter (15), Nonó (15) és Annamária (felnőtt)
vallanak arról, milyen út vezetett ahhoz,
hogy önálló, felelős döntéssel köteleződjenek el Krisztus és az egyház mellett.
 Mi az, amit megváltoztatott az életedben a bérmálás, a felkészülés?
E: Mélyebb lett az imaéletem, többet jelent nekem a napi imádkozás, mint eddig.
N: Felnőttem a hitemhez, komolyan gondolom azt, amiben hiszek.
 Mikor érezted először, hogy eljött az
ideje a bérmálkozásnak?
Ed: Már kiskorom óta ebbe a rendszerbe
nőttem bele; keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás. Sodort magával a közösség, szerettem
ide járni (és most is szeretek), és hát elkövetkezett a bérmálkozós hittan ideje. Jártam rá,
mert szerettem a jó hangulatú hittanokat, és
nem utolsó sorban hitem elmélyítése is fon-
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tos volt. Abban az évben sajnos nem bérmálkoztam a többiekkel, de talán előnyömre vált
ez az egy év. Szóval tavaly bérmálkozás előtt
úgy éreztem, ebből én sem maradhatok ki.
És ez így is lett. Bérmálkoztam, és azóta még
vidámabb vagyok!!!
E: Mikor elkezdtem Zsolt atyához hittanra járni, akkor kezdett el igazán érdekelni a
hitem. Ez egy éve volt, és azóta rendszeresen, lelkesen ott vagyok az összes hittanon,
kivéve, ha beteg vagyok – néha még akkor
is. ☺ Mióta ilyen „aktív ifi” lettem, mindig
ott volt bennem, hogy a következő bérmáláson én is szeretnék bérmálkozni. Egyre
inkább vágyakoztam rá, hogy a hitemet ily’
módon megerősítsem, s ezzel együtt nőtt
lelkemben az elköteleződés Isten felé.
A: A felnőtt hittancsoport tagja vagyok.
Felnőttként váltam kereszténnyé, ekkor
lettem elsőáldozó is. Azóta vártam, hogy
legyen újra bérmálkozás templomunkban.
 Ez egy érési folyamat vagy hirtelen elhatározás volt?
N: Mindenképp hosszú folyamat, amíg
az ember olyan lelkiállapotba kerül, amikor elkezd arra vágyni, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljön Istennel, elmélyülhessen
hitében. A döntésben még jobban segített
a hittanos közösség, és a Szentlélek Szeminárium is. Fontosnak tartottam, hogy megvalljam hitemet, hogy az egész életemre
szóló elköteleződés legyen.
E: Hosszú folyamat volt. Hetedikes koromban azt gondoltam, nem fogok bérmálkozni. Lázadtam, misére se akartam járni.
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Aztán elmúlt az állandó ellentmondás a mindennapjaimból, és ezzel
együtt közelebb kerültem Zsolt atyához. Sokat segített a hitem mélyebb
megélésében, rendszeres gyónásokkal
és lelki beszélgetésekkel – és persze
ifihittanokkal. Minden egyes hittanórával erősödött bennem az elhatározás, hogy egy életre elkötelezzem
magam a hitem mellett. Nagyon jó
volt, mert miután a lázadáson átestem, sose éreztem, hogy vissza kéne
lépni. Zsolt atya mellett megerősödött
a hitem annyira, hogy biztos legyek a
döntésemben. Minden egyes nappal
egyre csak biztosabb és biztosabb lettem abban, hogy Istennel közeli kapcsolatban akarom leélni az életemet.
A: Hosszú utat tettem meg, hogy
most felnőttként a Jóisten elé állhassak, semmiképp sem mondható
hirtelennek az elhatározásom. Úgy
érzem, nem véletlenül kerültem bele
ebbe a közösségbe. A Jóisten vezetett

ide, hálás vagyok Neki érte.

2010. NOVEMBER 28.

BÉRMÁLKOZÓINK
Tizenhat testvérünk – 14 fiatal és 2 idősebb
– vált ezen a napon nagykorú kereszténnyé.
Nevük mellett bérmavédőszentjük nevét is
közöljük.
Bartus Mónika – Szent Mónika
Grőger Ilona – Lisieux-i Szent Teréz
Hajdú Noémi – Árpád-házi Szent Erzsébet
Kollányi Gergely – Szent János apostol
Kollányi László – Szent Máté apostol
Mayer Edit – Szent Skolasztika
Mayer Gabriella – Szűz Mária
Nemcsics Anna – Boldog Gertrúd
Nemcsics Botond – Szalézi Szent Ferenc
Nemcsics Nóra – Árpád-házi Szent Margit
Németh Eszter – Árpád-házi Szent Margit
Reszegi Barnabás – Szent Ferdinánd
Virág Fanni – Szent Márta
Virág Orsolya – Alexandriai Szent Katalin
Vizi Annamária – Szent Mónika
Szász Károlyné – Szent Rita
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KIRÁNDULÁS A PARADICSOMBA
Szlovák paradicsom, 2010. október 29–30.
Ismerős jelenet a plébánia előtt: kisebb-nagyobb csomagokkal emberek gyülekeznek,
autók telnek meg, utolsó telefonhívások,
térképnézegetés, találkozási pontok megbeszélése, majd folyamatosan gördülnek
ki a járművek az utcából. Ez játszódott le
ekkor is: október végén, amikor a Szlovák
Paradicsom egyik legszebb helyére, a Hernád-áttöréshez indultunk.
A kezdeti lendületes tempó úgy hagyott
alább, ahogyan közeledtünk célállomásunk felé. Kanyargós, fák övezte hegyiúton
haladtunk, az útviszonyokat ki-ki tűrőképességének megfelelően viselte. Nem sajnáltuk, amikor végre megérkeztünk Svitbe,
ahol egy a Fokoláre közösség által fenntartott házban kaptunk szállást éjszakára.
Amitől tartottunk, az nem következett be:
nem volt hideg a szobákban, sőt: lelkesen
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próbálkoztunk megfejteni a fűtőtestek titkát, hogy kicsit csökkenteni sikerüljön a
hőmérsékletet. Este még összegyűltünk egy
kis beszélgetésre, amihez házigazdáinktól
egy üveg bort is kaptunk.
Reggel kíváncsian tekingettünk ki az
ablakon, némileg aggódva figyeltük a szemünk elé táruló iparvidék mögött csúcsosodó hegyeket, de megtudtuk, hogy mai
kirándulásunk célállomásai nem ezek. Sok
idő nem maradt az ablakon való nézelődésre, reggeli zsolozsma és némi testi táplálék
után elindultunk a Hernád-áttöréshez. Volt
azért bennünk izgalom, hiszen az itthoni
„előzetes” során láthattunk néhány olyan
képet, amely bizonytalanná tette, vajon
képesek leszünk-e végigmenni a túrán.
Aggodalmaink azonban alaptalannak bizonyultak, a táj szépsége viszont felülmúl-
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ta minden elképzelésünket.
Olykor egészen a folyó mentén gyalogoltunk, máskor
pedig méterekkel a folyó fölött fémtálcákon haladtunk,
vagy láncokba kapaszkodva
araszoltunk a sziklákon.
Azaz csak araszoltunk volna, de az élboly tempója
nem engedte meg a lanyhulást; „sétálgatni végtére
is a kiserdőben is lehet, ide
túrázni jöttünk”☺. A tájjal
nem lehetett betelni: magas
sziklafalak között kanyargó
folyó, amit a nap ragyogó fénye világít meg.
Egy függőhídon vártuk
be egymást. Végül sikerült
ellenállnunk a kísértésnek,
és bár tudjuk, hogy minden
ilyen szerkezet sokkal többet
kibír, mint amennyit a táblákra írnak, nem teszteltük,
hogy mekkora is pontosan
ez a túlméretezés, és csak
néhány emberrel ment rá több egyszerre
hídra, mint amit a felirat engedélyezett.
Ezután eltávolodtunk a folyótól, és a kicsit magasabban fekvő kolostorromokhoz
mentünk. Bár a karthauzi szerzetesek valamikori lakóhelye mára már csak romjaiban
létezik, de így is megsejttet valamit az épületegyüttes egykori méltóságteljességéből.
A csoport itt két részre oszlott: voltak,
akik innen már a parkolóhoz indultak, a
többiek pedig hosszabb úton, még néhány
kalandos szakasszal tették teljessé a napot.
Létrák, láncok, barlangok – ehhez már-már
hozzászoktunk az elmúlt néhány órában,
de a látvánnyal-érzéssel nem lehetett betelni. Ráadásul mindez friss porhóval befedve,
„könnyező” jégcsapok, vízcseppektől csil2010. NOVEMBER 28.

logó moha – ezt nem csak szóval, de még
fényképpel sem lehet leírni, megmutatni.
Ki mit hozott haza erről a kirándulásról?
Egy-két jóízű beszélgetést valakivel, akivel
egyébként soha nincs idő szót váltani, a táj
lenyűgöző szépségét, az utazás megpróbáltatásait, a karthauzi szerzetesek derűs
némaságáról szóló ismertetést, a szikrázó
napfényt, a turistaút kalandosabb helyeit,
a kellemes fáradtságot vagy talán mindezt
együtt? Ezt ki-ki maga dönti, raktározza
el, de annyi bizonyos, hogy minden perc,
pillanat, amit a természetben, a teremtett
világ szépségeire rácsodálkozva töltünk,
megérezteti velünk Istenünk hatalmasságát
és ajándékozó szeretetét.
N. Gy.
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Az adventi készületnek különösen szép módja,
ha a család az adventi koszorú körül tud összegyűlni imádkozni. A gyertyák meggyújtásakor
alkalmunk van arra, hogy az ima és éneklés
mellett rövid elmélkedéssel is közelebb kerüljünk a közelítő ünnep titkához. Ehhez ad segítséget a következő imaforma.
Az imádságok az egyház adventi liturgikus
szövegei alapján készültek. Az itt leírt ima helyett imádkozhatunk saját szavainkkal is, az
énekeket pedig helyettesíthetjük olyanokkal,
amelyeket családunk különösen szeret.

1. HÉT



A) Ének: Ébredj, ember, mély álmodból (az ének
végén meggyújtjuk az első gyertyát, közben az
alábbi imádságot mondjuk: )
B) Szentírási szakasz: Róm 13,11-14
„Itt az idő, hogy felébredjünk álmunkból! Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni
kezdtünk! Múlóban az éjszaka, elközelgett a
nappal. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen, amint a nappalhoz illik, ne lakmározva
és részegeskedve, ne kicsapongásban és érzékiségben, ne civakodásban és viszálykodva!
Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust s a
esti fegyelmet, hogy ne a bűnös vágyak szerint
cselekedjetek.”
C) Ima: Hálás szívvel köszönjük, Istenünk, hogy
évről évre felhívsz bennünket a készületre. Köszönjük, hogy vágyat ébresztesz bennünk arra,
hogy szívünk és lelkünk egészét be akarod tölteni. Köszönjük, hogy megengeded meglátnunk
és megkülönböztetnünk a jót és a rosszat. Add,
hogy az adventi készületben különös odaadással éljünk Neked, hogy a legkisebb dolgokban is
akarjuk tudni, mi a Te akaratod, hogy mindenben észrevegyünk Téged.
Ez az egyetlen gyertya még éppen csak icipici
fényt tud adni a sötétben, mégis világosságot teremt maga körül. Add, Urunk, hogy mindenkor
a Te fényességed felé törekedjünk!
D) Könyörgés: a könyörgések után mindig közösen mondjuk: Jöjj, Urunk, ne késlekedj!
1. Örömmel várjuk érkezésedet, jöjj el, Urunk,
Jézus!
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HITÉ

IMA AZ ADVENTI K
2. Te teremtetted a világot és mindent, ami benne él, jöjj el, és mentsd meg kezed alkotását!
3. Te azért jöttél, hogy minél teljesebb életünk
legyen, jöjj el, és ajándékozd nekünk örök életedet!
4. Te minden embert egyesíteni akartál, hogy eljusson országodba, jöjj el, gyűjtsd egybe azokat,
akik látni szeretnék arcodat!
Mi Atyánk, Üdvözlégy

2. HÉT



A) Ének: Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő (az ének végén
két gyertyát gyújtunk meg, közben az alábbi
imádságot mondjuk: )
B) Szentírási szakasz: Iz 11,1-10
„Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és
az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a
tudás és az Úr félelmének a lelke, s az Úr félelmében telik az öröme. Nem aszerint ítél majd,
amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a
fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony
sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri a földet,
sajka leheletével megöli a gonoszt.
Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség
csípőjén a kötő. Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a
gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az
oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti őket. ...”
C) Ima: Istenünk, Te ismered vágyainkat a békére, a szeretetre. Köszönjük, hogy megígérted,
hogy a Te országod minden félelemtől mentes.
Köszönjük, hogy Jézusban megengedted, hogy
megérezzünk Isten országának békéjét.
Segíts, hogy az adventi időben meg tudjuk tenni, ami rajtunk múlik. Add, hogy a béke eszközei tudjunk lenni. Adj nekünk türelmet és soksok szeretet különösen ebben a szent időben,
hogy jelek tudjunk lenni a világban.
D) Könyörgés: a könyörgések után mindig közösen mondjuk: Jöjj el, Urunk, Jézus!
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ÉLET

KOSZORÚ MELLETT
1. Krisztus Urunk, te megtestesülésed titka által
kinyilatkoztattad a világnak isteni dicsőségedet: adj nekünk életet eljöveteled által!
2. Te magadra vetted gyengeségeinket, részesíts
minket irgalmadban!
3. Amikor magadat megalázva először jöttél közénk, megváltottad a világot a bűntől. Második
eljöveteledkor ments fel minket bűneink minden terhétől!
4. Te az Atya jobbján ülsz, örvendeztesd meg az
elhunytak lelkét színed látásával.
Mi Atyánk, Üdvözlégy

3. HÉT



A) Ének: Bizakodjatok, jó az Úr... (ezen a héten
a harmadik szál – rózsaszín – gyertyát is meggyújtjuk a koszorúnkon)
B) Szentírási szakasz: Fil 4,4-7
„Örvendjetek az Úrban szüntelen. Újra csak
azt mondom: örvendjetek! Lelki jóságotokat
ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért. Minden ügyeteket hálaadó
imádsággal és könyörgéssel terjesszétek Isten
elé. Akkor Isten békéje, mely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket
Krisztus Jézusban.”
C) Ima: Hálás szívvel köszönjük, Mennyei
Atyánk, hogy van okunk örülni, hogy tudjuk,
közel vagy hozzánk. Köszönjük, hogy nem kell
aggódnunk, mert megadsz mindent, amire
szükségünk van. Add, hogy állhatatosak tudjunk maradni az imádságban, hogy tudjuk és
higgyük, hogy minden kérésünkkel Feléd fordulhatunk, és Te meghallgatsz minket.
Segíts, Jézusunk, hogy ezen a héten megérezzük
a várakozás örömét. Segíts, hogy a világ karácsonyi forgatagában nyugodt örömünk Téged
mutasson meg a körülöttünk élőknek!
D) Könyörgés: a könyörgések után mindig közösen mondjuk: Jöjj el, Urunk, Jézus!
1. Ó, fogyhatatlan Világosság, Te azért jössz,
2010. NOVEMBER 28.

hogy eloszlass bennünk minden homályt.
Krisztusunk, ébreszd fel szunnyadó hitünket!
2. Add, hogy egész nap biztonságosan járjunk,
és kegyelmed fényességének örvendezzünk!
3. Nevelj bennünket tökéletes szelídségre, hogy
tanúskodhassunk Rólad az emberek előtt!
4. Jöjj, teremts bennünk új világot, amelyben
igazság és béke lakik.
Mi Atyánk, Üdvözlégy

4. HÉT



A) Ének: Harmatozzatok, égi magasok...(immár
mind a négy gyertyát meggyújtjuk az adventi
koszorúnkon)
B) Szentírási szakasz: Jak 5,7-8
„Testvéreim, legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig! Lám, a földműves türelemmel vára föld drága termésére, míg a korai eső meg nem érkezik.
Legyetek türelemmel ti is! Erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetelének ideje közel van.”
C) Ima: Istenünk, immár itt állsz ajtónkban
és kopogtatsz. Hálás szívvel köszönjük Neked,
Urunk, hogy be akarsz térni hozzánk. Köszönjük, hogy nem fáradsz meg zörgetni lelkünk ajtaján. Segíts minket, Urunk, hogy mindig ajtót
nyissunk Neked, hogy beengedjünk a házunkba, a családunkba, a lelkünkbe, az életünkbe!
Köszönjük, Istenünk, hogy már nem kell sötétben botorkálnunk, hogy Fényt küldesz az éjszakánkba. Add, hogy mindig tudjunk vágyakozni
a Te Fényed után.
D) Könyörgés: a könyörgések után mindig közösen mondjuk: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk!
1. Mennyei Atyánk, segíts meg jóságosan, hogy
szent Fiadat, Jézus Krisztust ne csak szóval magasztaljuk, hanem életünkkel is megdicsőítsük!
2. Aki Fiadat azért küldted, hogy üdvözítsen
minket, enyhítsd a szenvedést hazánkban és az
egész földkerekségen.
3. Szent Fiad eljövetele örömet árasztott az egész
világra, add, hogy minél több ember érezze a
megváltás boldogságát!
4. Add irgalmasan, hogy szentül és buzgón éljünk ezen a világon, míg reménykedve várjuk az
örök boldogságot és Krisztus Urunk dicsőséges
eljövetelét.
Mi Atyánk, Üdvözlégy
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VISSZATEKINTŐ

„...MERT MEGÉRDEMLED!”
Az első 20+ bál Soroksár-Újtelepen
(Évekig tanítottam és vezettem gyerektáborokban egy játékot [rabszolgás], amit
magam soha nem játszottam, pedig egyre
jobban szerettem volna kipróbálni; egyszer
aztán módom lett arra is – ez jutott eszembe
a felnőtt ifjúság báli beszámolóját olvasva,
talán érthető lesz, miért... A szerk.)
Idén ősszel elemi erővel tört fel bennünk, ifi-vezetőkben a vágy, hogy most
már nekünk, (hajdanán) leérettségizett fiataloknak is kellene egy jó kis bált rendezni, amelyen minél többen megismerhetjük
egymást. Igazság szerint nagyon megirigyeltük a középiskolások bulijain a jó hangulatot, és hasonlóan emlékezetes estét
szerettünk volna a mi korosztályunknak
is. Nagy meglepetésünkre Horváth Szandi
és Dobreff Andris kezébe vette a szervezés
feladatát, és ezúttal (először a történelemben ☺) a gimisek gondoskodtak a huszonévesek szórakoztatásáról.
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Nagy izgalommal érkeztünk meg ½7
körül Soroksárra, hogy segítsünk az utolsó simításokban. Megérkezésünkkor egy
hatalmas 20-as és mellette egy „+” jel volt
felfüggesztve madzaggal a mennyezetre
jelezve, hogy jó helyen járunk. Az egyedi
meghívók, a gyönyörű gyümölcssalátástálak, az üvegpoharak, a most először üzemelő – gyertyákkal és babzsákokkal hangulatosabbá tett – teaház és természetesen az
igényes díszítés mind azt jelezte számunkra, hogy a középiskolások nem sajnálták
őszi szünetüket feláldozni azért, hogy ilyen
színvonalas rendezvényt szervezzenek nekünk...
...csak legyen kinek! ½8-kor még alig-alig
lézengtünk a teremben, de aztán lassacskán
elérte a száz főt a résztvevők száma. Szerencsére sokan voltak kíváncsiak erre az estre. Első feladatként mindenkinek találni
kellett olyan embereket, akik a szervezők
által kiosztott lapon lévő meghatározásoknak eleget tudtak tenni. Aki nem talált
elég embert, zálogot adott, és az est végén
válthatta azt ki egy-egy lenyűgöző karaokealakítással.
Az est egyébként keringőzéssel, rumba
oktatással és más – sztenderd és latin –
táncokkal folytatódott. Ezek mellett persze nem maradhattak ki a közös táncok, a
tombolázás és a limbózás sem. Eközben a
gimisek a konyhában sürögtek-forogtak:
pezsgőt töltöttek nekünk igazi pezsgőspoharakba, és ipari mennyiségben mosogatták el a használt étkészleteket. Néha már
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a lelkiismeret-furdalás kerülgetett minket,
résztvevőket, hogy most mi szórakozunk
és ők robotolnak. Most sem maradhatott el
a gyertyafényes keringő, amelyet még számos egyéb tánc követett a két óra utáni zárásig, amikor is – szintén első alkalommal
– mentesültünk a rendcsinálás feladata alól.
Kedves szervezők! Köszönjük szépen ezt
a fantasztikus estét! Már várjuk a következőt...
F. Z.

LEVÉLSÖPRÉS
Templomkert, 2010. november 6.
Az idei ősz, bár szelíd arcát
mutatta, mégis búcsúzásra
szólította fel a természetet. A templomkertben álló
nagy fák lehullott levelei
bőven adtak munkát a szorgos kezeknek. Előkerültek
a gereblyék, lombkaparók,
seprűk és a nagy nejlonzsákok. Egy szombati nap-

sütéses reggelen gyülekeztünk a munkához, amiből
nemcsak a nagyok, hanem
a kicsik is kivették részüket. Idősek és fiatalok egymásnak segítve kupacolták
össze a tetemes mennyiségű
levelet,amit aztán a vízelvezető árokban gyűjtöttünk
össze. Persze nem marad-

hatott el a mókázás sem. A
gyerekek vidáman ugráltak
az avarban és nagyokat nevettek.
A munka végén jól esett
a tea és a zsíros kenyér. Köszönet mindenkinek a tevékeny részvételért! Jövőre
veletek ugyanitt!
H. Sz.
2010. NOVEMBER 28.

11

VISSZATEKINTŐ

EGY HÉTVÉGE KICSIKKEL ÉS
NAGYOBBAKKAL
Gerecse, Serédi-kastély, 2010. november 19–21.
BESZÁMOLÓ TÖBB SZEMSZÖGBŐL...
Mikor megkértek, hogy menjek el vezetőnek az általános iskolás táborba, nagyon
örültem, mert szeretem ezeket a pajkos
lurkókat. Ezért igent mondtam. November
19-én is ott voltam a szemeretelepi vasútállomáson. Örömmel fogadtam az ismerős
arcokat, akikkel már találkoztam a régebbi
táborokban. Az odafele úton beszélgettünk,
szórakoztunk, és nem, NEM énekeltünk.
Zsolt atya remek ötletére hallgatva, nyakig
érő sárban tapicskolva, a vaksötét erdőn
keresztül, egy csapat fáradt gyerekkel nekivágtunk az útnak, felfelé a kastélyba, mely
a szállásunk lett a következő napokban. Végül aztán sikerült elérnünk, hogy a faluból
felvigyenek a kisbusszal. A vacsora
és esti ima után nagy nehezen ágyba sikerült tuszkolni a gyermekeket.
Ekkor nekünk még meg kellett szerveznünk a reggeli imát. Ezután végre
mi is lefeküdhettünk.
Másnap ébresztés és reggeli torna
után, melyet a gyerekek a szokásos
kitörő örömmel fogadtak, következett a várva várt reggeli. Miután
Hajdúék is megérkeztek, beosztottuk a csoportokat (persze teljesen
véletlenszerűen:-)), és délelőtt a hely
szellemének megfelelően (ferencesek
házában vendégeskedtünk) mindenki kis Tau-kereszteket készíthetett magának. Meg a délutáni mise
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oltárára is kerülhetett néhány általunk
készített darab (madarak, virágok). Majd
felküzdöttük magunkat a Gerecse csúcsán
lévő kilátóhoz. Néhány babos kérdés után
következett az ebéd, mely után még egy túrán vehettünk részt. Az esti túrában benne foglaltatott a kihagyhatatlan bátorságpróba, melyért sok-sok-sok babot lehetett
szerezni. A vacsora után újra nyugovóra
hajtottuk fejünket, és élveztük az éjszaka
adományát, a csöndet és a pihenést. Vasárnap reggeli ima és torna után mindenki
megkapta azt a félreérthetetlenül egyértelmű parancsot, hogy pakolja össze a cuccát.
Miután mindenkinek sikerült végrehajtani
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ezt a nehéz feladatot, miséhez készülődtünk. A mise után nagyon
gyorsan elindultunk, mert lekéstük
volna a buszt, és akkor kénytelenek
lettünk volna még tízen bepaszszírozódni, az amúgy is telezsúfolt
kisbuszba. Azonban ezt nem kellett
megtennünk, mert sikerült elérnünk a tömegközlekedés eszközeit,
és szerencsésen hazaértünk. Itthon
azonban az eddiginél is nagyobb
erőfeszítésbe került megszabadulni
a pirinyóktól, hogy haza tudjunk
gyalogolni. Egyszóval, mókás volt
ezekkel a pajkos lurkókkal, és máskor is
K. G.
szívesen mennék.


Pénteken ¾4-kor találkoztunk a Szemeretelepi vasútállomásnál. Összegyűltünk kb.
30-an, megbeszéltük ki mivel megy tovább.
Legtöbben autóval mentek, míg a többiek
vonattal és a Széna térről induló busszal.
Tardoson szálltunk le a buszról, és elindultunk a szállásunk felé a Serédi kastélyba.
Mentünk mendegéltünk az erdőben, végre
nagy sokára úgy döntött Kati néni, hogy
visszafordulunk. Tehát visszamentünk a
buszmegállóba. Kb. 15 perc múlva jött Zsolt
atya a kisbusszal. Végre nagysokára odaértünk a szállásunkra. Vacsoráztunk, aki szeretett volna megfürdött, énekeltünk egyet,
páran hamar elaudtak. Reggel 7-kor volt
az ébresztő. A fiúk hamarabb fölébredtek,
„kicsit” zajosak voltak, így ők készítehették
a reggelit.
Reggeli után megetettük a tyúkokat, és
a fiúk fociztak. (Házigazdáink a ferences
lelkiségnek megfelelően egész kis állatkertet nevelnek ezen a helyen: volt csirke, juh,
disznó, ló, tehén borjastul, liba, ló, kutya s ki
tudja még mit felejtettem ki. A szerk.) Csodálatos szép napsütéses időben dél felé elin2010. NOVEMBER 28.

dultunk a Gerecse-kilátóba. Az út meredek
volt, és lefele menetkor több gyerektől lehetett hallani, hogy félnek a legurulástól. Természetesen Zsolt atya, mint mindig, most
is hozott csúcscsokit. Amikor leértünk,
megebédeltünk. Este volt egy mise és utána elmentünk még egyet túrázni.Általában
a táborokban szokott lenni bátorságpróba,
ez idén sem volt másként. Este szerencsésen visszaértünk. Vasárnap reggelre csak
a pakolás, takarítás és a mise maradt, és a
hazaindulás maradt. Nagyon jó volt a tábor,
köszönjük Zsolt atyának, Gyöngyi néninek,
Kati néninek és a velünk táborozó ifiknek.
K. Cs.
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POSTANYITOGATÓ

HELYFOGLALÁS-TANÚSÁGTÉTEL
Férjem két és fél éve
padon egy édesanya,
Az alábbi levelet a MUSTÁRMAG elektrákos beteg, állapota
aki kislányával ült,
ronikus címére kaptuk. Hálásak
hullámzó. Hetek óta
felállt és nagyon kedvagyunk, ha közösségünk tagjai
nem tudott eljönni a
vesen invitálva átadta
megosztják velünk jó és rossz tapaszszentmisére, de vasára helyét. Majd amikor
talataikat. Ígérjük, hogy a közösséget
nap erőt vett magán,
a Bíboros atya arról
építő és előbbrevivő leveleknek továbbés az ünnepi szentmiprédikált, hogy élera is helyet biztosítunk újságunkban.
sére elmentünk.
tünkkel példát kell
Belépve a templomba már sokan voltak, mutatni, tanúságot kell tenni, akkor úgy
de észrevettünk egy padot, ahol egy tizen- éreztem, hogy ez itt most megtörtént.
éves kislány ült és mellette szabad helyek
Úgy gondolom, hogy ez a kislány büszvoltak. Odasegítve férjemet helyet kértünk, ke lehet édesanyjára. Én pedig köszönetet
de a kislány jelezte, hogy foglalt. Újra pró- mondok Neki ismét és arra kérem az Úrisbálkoztam mondván, hogy a bácsi nagyon tent, hogy templomunkba sok ilyen tanúbeteg, és ezért szeretnénk egy helyet a szá- ságtévő „édesanyát” küldjön, akiktől megmára. A válasz ismét nemleges volt.
tanulhatjuk, hogy hogyan kell tanúságot
Tétován, szomorú szívvel néztünk kör- tennünk az élet apró pillanataiban.
Üdvözlettel: Bognár Károlyné (Detti)
be és indultunk hátrafelé, amikor az utolsó

REJTVÉNY
E havi rejtvényünkben Izajás prófétától
idézünk. Szavai az eljövendő Messiásra
utalnak. A megadott szavak segítségével a
bibliai szakaszt kell kiegészíteni. Természetesen a Szentírást is segítségül lehet hívni.
Atya, Dávid, Fejedelme, fiú, gyermek,
igazság, Isten, jog, Tanácsadó, uralma,
uralom, vállára
„Mert ______________________ születik,
_________________________ adatik nekünk, s az ő ___________________ kerül az ____________________. Így fogják
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hívni: Csodálatos _______________, Erős
_______________, Örök _____________,
Béke ___________. Messzire kiterjed majd
__________________, és a békének nem
lesz vége ______________ trónján, amelyet
megerősít és megszilárdít a _____________
és az _______________ által.” (Iz 9,5-6)
A megfejtést a mustarmag18@yahoo.com
elektronikus postacímre, vagy pedig a plébániára kell eljuttatni december 10-ig.
Előző havi rejtvényünk helyes megfejtői
Paróczainé B. Mária, Tar Jánosné (Marika)
és Vig Antalné (Rózsika néni) voltak. Jutalmaikat személyesen kézbesítjük.
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GYERMEKEKNEK

ADVENTI KOSZORÚ JÉZUSNAK
Advent a várakozás időszaka. Várakozunk
és lelkileg is készülődünk a karácsonyra,
Jézus születésére. Ez a négy hét a legapróbb gyermekeket is édes izgalommal tölti
el. Együtt készíthetjük a mézeskalácsot, a
díszeket a karácsonyfára, apró kedvességeket, ajándékokat. Édesanyaként úgy érzem,
hogy a kisgyermekek maguk is vágynak a
lelki készülődésre. Ezért nagyon örültem
mikor meghallottam, hogy így is készíthetünk koszorút a családban. Testvérekkel
szülőkkel közösen. Vágjunk ki a mellékelt
minta alapján egy fehér papírból adventi
koszorút, amit négy részre osztunk, melyek
advent egy- egy hetét jelentik majd.
A négy gyertyát a liturgikus színeknek
megfelelően a gyerekek színezhetik ki, vagyis legyen három lila és egy rózsaszínű
gyertyánk. Közülük hajtunk majd fel minden vasárnap egyet-egyet. Vágjunk kis zöld
leveleket és piros kis köröket, bogyókat is.
Minden adventi jócselekedetért zöld levelet
ragaszthatnak az apróságok, a kis bogyók
szívből jövő, Jézus-váró imádságokat jelentenek. Az így elkészült koszorú odaadásu-

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
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kat és szeretetüket mutatja Isten felé. Esténként hétről hétre felidézhetjük a levelek és
bogyók mutatta csodálatos pillanatokat és
megélhetjük a közös imádság örömét. így
a család együtt készül és várakozik a karáH. Sz.
csonyra, Jézus születésére.

ANYAKÖNYVI
ADATOK
KERESZTELŐK

• Hájer Dorka
születési dátum: 2010. június 14.
keresztelés ideje: 2010. október 31.
• Baán Barbara
születési dátum: 2010. február 25.
keresztelés ideje: 2010. november 7.
TEMETÉSEK

† Tóth István
születési év: 1950
temetés ideje: 2010. november 10.
† Béres Józsefné (Illés Mária)
születési év: 1924
temetés ideje: 2010. november 12.
† Uitz János
születési év: 1941
temetés ideje: 2010. november 24.
† Patonai Mihály
születési év: 1928
temetés ideje: 2010. november 25.
† Dr. Nagy Béláné (Pálfai Mária)
születési év: 1925
temetés ideje: 2010. november 26.
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HIRDETÉSEINK
ADVENTI KÉSZÜLET:
Rorate: advent minden hétköznapján reggel 6 órakor;
Szombatonként este 7 órától
Taizéi imaóra (gyertyafényes
éneklés, emélkedés a templomban
LITURGIKUS ESEMÉNYEK
 november 29. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 december 3–5. péntek–vasárnap: Adventi
Triduum – a szentbeszédeket Dr. Varjú Imre
atya tartja a szentmise mindhárom napon este
6 órakor lesz;
 december 13. hétfő: Fatimai imaóra templomunkban. Szentmise reggel 6 órától, utána
rózsafüzér;
 december 17. péntek: Egyházmegyei szentségimádási nap – a reggeli szentmise végétől
este 6 óráig;
 december 19. vasárnap: a ½10 órai szentmise a nemrégiben temetett halottainkért lesz.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
 november 28. vasárnap: délután ½5 órakor
hagyományos adventi koncert templomunkban – szereplők: Sonore kórus, templomunk
gyermek- és felnőttkórusa;
 december 5. vasárnap, 15 óra: Dokumentumfi lm-klub a plébánián: Emberöltők (fi lm
arról, hogy a mai ifjúság nem is mindig olyan,
amilyennek az utcán látszik);
 december 6. hétfő: 18 órától Asszonykör a
plébánián;
 december 9. csütörtök: 18 órától Adventi Ifjúsági Találkozó (ADIT) Soroksár-Újtelepen;
 december 18. szombat: 16 órától a Brassó
Utcai Általános Iskola karácsonyi koncertje;
 november 28.: délután ½5 órakor adventi
jótékonysági koncert templomunkban;

FIGYELEM!
Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik örömmel fogadnának betlehemező
gyerekeket/fiatalokat otthonukban december
19–23. között. Jelentkezni a plébánián lehet.

GYÓNTATÁS
Vasárnap 8.30–9.00 és 17.15–17.45 óráig,
valamint egyéni megbeszélés alapján.
AZ IRODAI SZOLGÁLAT
IDŐPONTJAI
Minden hétfőn és szerdán 16.00–17.45, pénteken 9.00–11.00 óráig.

HITTANÓRÁK A PLÉBÁNIÁN
Aprók hittanja
(1-2. osztályosok)
Elsőáldozásra
készülők

szombat 9 óra
csütörtök 17 óra

4-5. osztályosok

csütörtök 18 óra

6-7. osztályosok

szerda 17 óra

Ifjúság 1. csoport
(8. osztályosok és
középiskolások
Ifjúság 2. csoport
(egyetemisták)

szerda 19 óra
csütörtök 19 óra

Felnőtt katekézis

hétfő 19 óra

Bibliaóra

péntek 19 óra

EGYÉB KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
A PLÉBÁNIÁN
Felnőtt énekkar
Gyermekkórus
Asszonykör

péntek vagy
szombat 19 óra
vasárnap ¼9 óra
minden hónap
utolsó hétfő 20 óra

