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CSAK EGY LÉPÉS...
Az emberekben Karácsonykor egyre több izgalom és várakozás halmozódik fel. Van, aki megkapja azt az ajándékot, hogy szerető és elfogadó családi
körben várhatja Jézus megszületésének ünnepét. Másnak nehéz megérkezni
ehhez a csodához, és ismét másoknak pedig ugyanez az esemény komoly kihívást jelent, mert nincs emberük, akivel élet- és lélek közelben megtapasztalhatnák, hogy mi az őszinte szeretet.
2000 esztendővel ezelőtt teljes egyszerűségben és elrejtettségben elérkezett
a mi világunkba az Isten Küldöttje. Közösségünk gyermekei a betlehemes
játék előadásában törekednek a jelen életben is megtapasztalható valósággá tenni ezt az isteni közeledést a számunkra. Lázas igyekezettel készülnek
megmutatni valamit abból a nagy lépésből, amit egykoron az Isten felénk tett.
A kis Jézus születése megmutatja a nekünk, hogy az Isten akarja a mi boldogságunkat és üdvösségünket. Ő tette meg az első lépést felénk.
A betlehemi előadás részéhez tartozik a királyok (vagy tudósok) megjelenése, akik messzi földről érkeztek, mert tudták, hogy valami nagy változás
történik a világgal, és ennek szemtanúi akartak lenni. A betlehemi csillag
vezérlete alatt lépésről lépésre haladva közeledtek a születés helyéhez.
Karácsony ünnepe a számomra most azt a meglátást hordozza magában,
hogy tudatos szeretettel közeledjek a másik emberhez, a családtagomhoz, a
barátaimhoz, a rám bízott emberekhez. Ha csak egy lépést teszek azért, hogy
a másik embernek legyen embere a szeretet megélésére, akkor ezzel egy lépéssel közelebb kerültem a betlehemi jászolhoz is. Boldog Krisztushoz közeledést kívánok mindannyiunk számára!
N. K.

KIRÁLYOK JÉZUS LÁBAINÁL
A Háromkirályok, napkeleti bölcsek, Gáspár, Menyhért, Boldizsár: Jézus gyermekségtörténetében szereplő személyek, akik
a betlehemi csillagot követve Keletről érkeztek Jeruzsálembe, hogy hódoljanak a
zsidók született királya előtt (Mt 2,1-16).
Származásuk nem ismert pontosan, eldöntetlen, hogy perzsa papok voltak-e, vagy
babilóniai csillagászok, de ajándékaikból
kiindulva hazájuk Arábia is lehetett. A királyok számát Máté nem említi, de a 3 ajándékból (arany, tömjén, mirha) a 3. sz. óta
arra következtettek, hogy hárman voltak.
Nevük egy Párizsban őrzött 7/8. sz. kódexben maradt fenn, ott Bithisarea, Melchior,
Gathaspa névvel említi őket, ebből alakult
a Gáspár, Menyhért, Boldizsár.
Legendájuk szerint a háromkirályokat
Tamás apostol megkeresztelte és püspökké szentelte. Ugyancsak e szerint a legenda
szerint mindhárman vértanúhalált haltak,
méghozzá csupán néhány nap különbséggel, ezért közös sírba
is temették őket. Ereklyéiket Ilona császárnő Konstantinápolyba
vitette. Ezek az ereklyék bonyolult úton,
többszöri áthelyezés
után a kölni dómba
kerültek.
Jellegzetes tárgyakkal szokás ábrázolni
őket: korona, ajándékok, ládikó, kancsó és
különféle arany tárgyak tartoznak képi
megjelenítéseik hez.
Van olyan értelmezés
is, hogy a háromkirá-
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lyok három földrészt: Európát, Ázsiát és
Afrikát képviselik, ezért fekete bőrű Boldizsár.
A képeken általában a háromkirályok
imádását, hódolatát láthatjuk: a jászolban
fekvő, vagy Mária kezében lévő kisded előtt
hódolnak. Az egyik király többnyire rámutat a Mária és a Gyermek fölött világító
csillagra A ferencesek hatására a képeken
egyre bensőségesebb kapcsolat mutatkozik
a Gyermek és a királyok között: a királyok
megcsókolják a Gyermek lábát, aki megáldja őket. Egy másik ismert jelenetben a
háromkirályokat Heródes előtt mutatják.
Sok a bizonytalanság a királyok történetében, mégis sorsuk üzenete lehet: a keresés, a hittel teljes ráhagyatkozás elvezet
minket Jézushoz, sőt még azt a bölcsességet is megadja nekünk, hogy a bajt elkerüljük, és másokban is fel tudjuk ismerni a jót
is, és a rosszat is.
N. Gy.
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HÓNAPSOROLÓ

DECEMBER
December hagyományos magyar neve
Karácsony hava. A hónap jeles szentjei az
Aprószentek.
Azok a gyermekek viselik ezt a nevet,
akiket Heródes király megöletett, mikor
tudomást szerzett Jézus születéséről. Azt
feltételezvén, hogy
Jézus az ő földi királyságára tör.
Nagy Heródes
Kr.e. 43-ban került a trónra, a
„nagy” jelző nem
államférfiúi érdemeit méltatja, hanem a kor szokásának megfelelően
csak annyit jelent,
idősebb. Kortársai igen rossz véleménnyel voltak róla, ravasz erőszakos,
zsarnoki természetűnek írják le. A rómaiak kegyéből kapta meg a királyi címet,
de azt mondták róla, hogy „úgy került
a trónra, mint egy róka, úgy uralkodott,
mint egy tigris, és úgy halt meg, mint egy
kutya”.
Heródes az országot felvirágoztatta,
de magánélete boldogtalan volt. Tíz felesége volt egymás után, az utolsó a zsidó
fejedelmi házból származó Hasmoneus
Mariammé. Őt szerette a király, ám
Mariammé a szíve mélyen megvetette a
zsarnokot. Ám a szerelem sem gátolta meg
a királyt, hogy mikor Mariammét – öt
gyermekének anyját – hűtlenséggel vádolták, kivégeztesse. E gyilkosság után a
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király összeomlott: gyanakvó, szeszélyes,
ingerlékeny és meggondolatlan lett. Családtagjait sorra megölette, köztük tulajdon
fiait is. Ezek a szörnyűségek abban az évben
történtek, amikor Betlehemben megszületett a Gyermek, a megígért Király. Ugyanezen évben kellett
az alattvalóknak
hűségesküt tenni
Augustus császárra. A farizeusok
ezt megtagadták,
ezért Heródes hatezer férfit feszíttetett keresztre. Ebben a rettegéssel
és félelemmel teli
időben
jelentek
meg Jeruzsálemben a napkeleti
bölcsek és feltették a kérdést: „Hol van a
zsidók újszülött királya?” A hatalomféltéstől félőrült öreg király megrettent ettől a
kérdéstől. Az írástudókat és a főpapokat
kezdte faggatni, hogy hol kell megszületnie a Messiásnak. Azok azt válaszoltak,
hogy a júdeai Betlehemben, mert így jövendölte Mikeás próféta. Ezt hallva Heródes titkon hívatta a bölcseket és pontosan
kikérdezte őket, hogy mikor látták meg a
csillagot, melynek nyomán országába jöttek, s azután elküldte őket Betlehembe:
„Menjetek, szerezzetek pontos értesülést a
gyermek felől. Ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak
neki!” (Mt 2,2-8)
A bölcsek meghallgatták a királyt, út- 왘
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왘 nak indultak és a csillag elvezett őket a
betlehemi barlanghoz, ahol a Szent család élt. Hódoltak a Gyermek előtt, átadták
ajándékaikat: aranyat, tömjént, mirhát.
Mivel pedig álmukban intést kaptak, hogy
ne térjenek vissza Jeruzsálembe, más utat
választottak a hazatérésre.
Alighogy a bölcsek elhagyták Betlehemet, Józsefnek álmában megjelent egy angyal, és isteni figyelmeztetést hozott: „Kelj
föl! Fogd a gyermeket és anyját, menekülj
Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, és
meg akarja ölni!” József, aki mindig engedelmesen fogadta Isten akaratát, még azon
az éjszakán fogta a gyermeket és Máriát, s
elindult Egyiptom felé.
„Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek
kijátszották, haragra lobbant, s Betlehemben és környékén minden ﬁúgyermeket
megöletett kétéves korig, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően”(Mt 2,13-16). A
bölcsek csillaga ekkor már második éve
ragyogott az égen. Ez indította Heródest
arra, hogy a két év alatti fiúkat ölesse meg,
mert biztosra vette, hogy ott lesz közöttük
az újszülött király.
Betlehem akkori népességét nem ismerjük, ezért nem tudjuk, hogy hányan is lehettek ezek az ártatlan kisdedek.
A helyi hagyomány szerint az Aprószentek sírja a bazilika alatt van, amelyet Nagy
Konstantin építtetett Jézus születésének
barlangja fölé, és a kis sírok nem messze
ettől a barlangtól egy sziklasírban voltak.
Az egyház vértanúként tiszteli ezeket az
apró szenteket, akik szóval még nem tudtak vallomást tenni Krisztusról, a vérük
hullásával azonban tanúsították, hogy ő
az, akiről a próféták jövendöltek.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
2009.
K. E.
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ANYAKÖNYVI
ADATOK
KERESZTELŐK
• Pál Dominik Noel
születési dátum: 2011. június 21.
keresztelés ideje: 2012. december 2.

• Darás István Álmos
születési dátum: 2012. július 14.
keresztelés ideje: 2012. december 9.
• Hiedl Ildikó
születési dátum: 1986. április 2.
keresztelés ideje: 2012. december 9.
• Klopcsik Krisztina
születési dátum: 1982. augusztus 24.
keresztelés ideje: 2012. december 9.

• Pálfalvi Krisztián
születési dátum: 1983. július 2.
keresztelés ideje: 2012. december 9.
• Tibai László
születési dátum: 1983. március 3.
keresztelés ideje: 2012. december 9.
• Szabó Csejte Miklós
születési dátum: 2011. augusztus 12.
keresztelés ideje: 2012. december 9.
• Kiss Orsolya
születési dátum: 1976. december 29.
keresztelés ideje: 2012. december 16.
TEMETÉSEK

† Eczet Józsefné (Musikant Ilona)
születési év: 2015
temetés ideje: 2012. december 15.
† Végh István
születési év: 1962
temetés ideje: 2012. december 19.
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VISSZATEKINTŐ
ADVENT 2012
Advent – készületi idő. Jelzi ezt az a mód,
ahogyan kicsit megváltoztatjuk az életünket ezalatt az idő alatt. Újragondoljuk a
napirendünket, felszabadítunk olyan időket és energiákat, amelyek létezésében sem
bíztunk, hogy több imádság, készület, gondoskodás, szeretet férjen bele a napjainkba.
Vegyünk sorra néhány olyan eseményt,
amely a plébániaközösség számára hozta
közelebb ezt a készületi időt.
쎲 Roráték: az idén is 6 órakor, az idén is
gyertyafényben, az idén is agapével és természetesen hetente egyszer vendégatyával.
Másképp kezdődik ilyenkor a nap, és még
a korai kelés ellenére is valahogy többek vagyunk ezalatt az idő alatt.

쎲 Taizéi imaórák: talán már 4. éve, hogy
advent szombatjain – kicsit a kieső rorátékat pótlandó – gyűlünk össze a gyertyafényes templomba szombat esténként, hogy
énekkel-imákkal forduljunk az ég felé.
Csendes, elmélkedő, imádságos alkalmak
ezek, lehetőség a megnyugvásra, elcsendesedésre...
쎲 Adventi vásár: immár hagyomány, hogy
ebben az időszakban jótékonysági vásárt
rendezünk. Most is így volt ez. Két vasárnap kerültek ki az asztalok az új térköves
részre, hogy aztán ott mindenféle szépségek
kerüljenek rájuk. Voltak könyvek, hímzett
terítők, gyöngyök, kerámiák, finomságok.
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쎲 Lelkinap: Szűcs Balázs atyával töltöttünk
egy délutánt-estét. Az ő irányítása alatt vettük sorra, milyen apró jelek, tárgyak, ese-

mények, szokások segítik a bennünk zajló
készületet advent heteiben. A közös beszélgetést szentmise, gyónási lehetőség zárta.
(Jó lenne, ha többen lennénk ezeken az
alkalmakon. Persze nehéz kiszakítani egy
délutánt egy amúgy is zsúfolt időszakból, de
megéri...)

2012. DECEMBER 23.
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KÖZÖS, CSALÁDI IMÁDSÁG

KARÁCSONY ESTE
A Szentestét minden család különböző módon, a maga megszokott módján – mégis
hasonlóan: imádságban köszönti, hogy a
családi ünnep után a többi keresztény családdal együtt az éjféli szentmisében közösen adjon hálát Istennek. A családi imádság
középpontja az Isten Fia, aki határtalan
szeretetében gyermekként közénk jött.
A családi ünneplés és közös imádság
szebbé tételének lehetséges módja a következő „családi liturgia”, melyet akár magányosok is elimádkozhatnak. (Kellékek:
Evangélium, 10 kis mécses vagy gyertya)

I. IMA AZ ADVENTI KOSZORÚNÁL
Miután a család összegyűlt, meggyújtják az
adventi koszorú négy gyertyáját és éneklik:
Harmatozzatok...

II. IMA A KARÁCSONYFÁNÁL
A család az adventi koszorúval a karácsonyfa köré gyűlik. A családfő felolvassa
a Szentírásból a Jézus születéséről szóló
evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat: Lk 2,1-7), esetleg rövid tanítást, buzdítást mond a karácsonyról, Jézusról, az ajándékról...

III. DICSŐÍTÉS
Ének: Dicsőség, mennyben az Istennek...

IV. KÖNYÖRGÉSEK
Gyertyagyújtás: a 10 könyörgést a családtagok olvashatják és a gyertyákat is ők
gyújthatják meg.
Családfő: Karácsony éjszakáján földre
szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a
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mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:
1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket,
hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy
senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten
örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja
a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az Isten
milyen alázatos! A világosság a világba
jött, hogy mindaz aki benne hisz, annak
örök élete legyen. Vezess minket Urunk az
örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk!
(meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a
Szentlélek imádására. Azért testesült meg a
Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te
Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a
Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges Isten
Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk!
(meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent
Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére,
aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát először
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szólíthatta fiának. Imádkozzunk, hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a
mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg
XVI. Benedek pápánkért, Péter püspökünkért és minden elöljárónkért! Imádkozva
kérjünk nekik békességet. Hallgass meg
Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy
családba hívott meg bennünket. Adjon a
szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak
is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek,
élőknek és holtaknak adjon örök életet!
Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a
protestáns testvérekért és mindazokért,
akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk,
add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt
betartva, tehát szeretetben élve felismerjék
Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten
Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass
meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt
a másik asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által.
Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk
Isten Országában. Hallgass meg Urunk!
(meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Családfő: Urunk, Jézus Krisztus! Te az
Atya akaratából emberré lettél, és köztünk
lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi
élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most
veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled
legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és
uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

V. EGYMÁS KÖSZÖNTÉSE
A családtagok boldog ünnepet kívánnak
egymásnak, énekelnek (Pásztorok, pásztorok, Istengyermek, Fel nagy örömre stb.),
majd megajándékozzák egymást.

MEGHÍVÓ: CSALÁDFRISSÍTŐ „EXTRA”
Kedves Családok!
A januári Családfrissítő vendége Bíró László püspök atya lesz. Nagy tapasztalattal
rendelkezik a családpasztoráció terén. Gyakorlatias szemléletmódja lendületet adhat
házasságunk szentségként való megéléséhez a hétköznapokban. Plébániánk házaspárjait hívja közös gondolkodásra. Szeretettel várunk rá minden házaspárt, férjet,
feleséget, érdeklődőt.
A január 4-i találkozónk elmarad, 25-én 20 órára várunk mindenkit a plébániára
szeretettel. Püspök atyánk kényeztetésére szabad hozni enni-innivalót!
Bodó Rita és Marci
2012. DECEMBER 23.
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És persze volt tea
és forralt bor... Az
adventi vásár nyereségét a plébániai karitász
használja fel a rászorulók karácsonyának szebbé tételére.

Közösségeink is készülnek a karácsonyra:
쎲 a hittanosok nagy izgalommal tanulják
a pásztorjáték szövegét
쎲 az asszonykör idén a városban is „körülnézett”. Adventi vásárokon barangolt,
nézelődött a Bazilika előtt és a Vörösmarty
téren, majd egy meghitt teázóban, beszélgetés közben melengette áthűlt végtagjait.
쎲 a férﬁ kör a bencések Adventi vesperásának eléneklésével indította aktuális összejövetelét, majd az immár decemberi hagyománnyá váló zenés-irodalmi összeállítás
meghallgatása után halászleves-beszélgetős
karácsonyi együttléttel erősítette a közösséget – az este főszervezőjének, Knáb Józsinak köszönhetően.
쎲 a nyugdíjasok is a terített asztal mellett
énekléssel-felolvasással, imádsággal ünnepeltek. Meglepetésként a hittanos gyerekek rövid kis műsorral és saját készítésű
apró ajándékkal köszöntötték köszöntötték
őket. A gyerekek öröme legalább akkora
N. Gy.
volt, mint az időseké.

SZÍNEK BÁLJA
2012. november 30.
Idén is lelkesen vetettük bele magunkat az
őszi bál szervezésébe, amit most a 20+ bállal is összevontunk.
A decemberbe hajló időpont miatt téliesre vettük a hangulatot, a falakat színes
(hogy a témához is kapcsolódjon), egyedi
hópihék díszítették és most először teaház
is várt ránk Soroksár-Újtelepen. A színek
bálja nagy sikert aratott, sokszínű társaság
jött össze. (Bízunk olvasóink képzelőerejében, közlésre alkalmas minőségű fotókat
ugyanis nem sikerült szereznünk – a szerk.)
Újak és régiek, egyaránt élvezték a megnyitó beugrózást, részt vehettek tánctanításon, vagy csak beszélgethettek másokkal.
A tombola is sikert aratott, és máris az éjféli, gyertyafényes keringőhöz készülődtünk. S bár korán megfogyatkozott színes
kis csapatunk (másnap néhány iskolában
tanítás volt), azt hiszem jó hangulatú bált
tudhatunk magunk mögött. ☺
H. N.

ADIT
aki még nem jegyezte volna meg: ADventi
Ifjúsági Találkozó: 2012. december 13.
„A hit öröm” – hirdették apró mécseseink
fényei az idei ADIT témáját.
Idén csoportvezetőként vettem részt adventi lelkinapunkon, „lelkiesténken”. A mi
állomásunk a szamariai asszony történetét
dolgozta föl. A három állomásunkon áthaladó kisifis csoport feladata az volt, hogy
ahogyan a szamariai asszony rátalált a hit
igazságára és örömére, majd megosztotta
ezeket a falu lakóival, úgy ők is meséljék el
egymásnak, hogy milyen boldogságot ad
nekik a hitük.
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Az első csoport leginkább a közösségekben talált örömökre: családjukban, osztályukban, plébániáikon; olyan helyeken,
ahol szeretik, el- és befogadják őket, és
segítséget nyújtanak, ha szükségük van rá.
A második csoportban sokan voltak,
akiknek az okoz leginkább örömöt, ha
nem vallásos emberek előtt felvállalják hitüket, segítenek Istennek és embereknek
egyaránt. Ezenkívül még a hittanos táborokat és rorátékat is örömük forrásai közé
sorolták.
A harmadik csoport tagjait a zene és a
gitáros énekek, gitáros misék érintik meg
igazán, és a Szentségimádás.
Egy nagy közös állomás is volt az idei
ADIT-on, aminek a témája Isten hívó szava volt. A résztvevők (és szerencsére a csoportvezetők is) párba álltak, a pár egyik
tagja behunyta a szemét, társa pedig néhány percig a kezével irányította, utána
azonban csak hangjával: nevén szólította,
hívta, hogy merre menjen, kicsit gyorsabban, most óvatosan, vigyázz, ott egy szék,

most nagyobbat lépj... Figyelni a többieket, hogy ki mennyire meri rábízni magát
a másikra, már az is egy élmény volt, de
a saját bőrömön tapasztalni, hogy milyen
csak a hívó szót követni még szebb, még
mélyebb emlékeket hagyott bennem.
A misén természetesen most se maradhatott el egy kis paraliturgia. Ez pedig a
bevezetésben már említett mécsesekhez
kapcsolódik. Egymásnak adtuk át a szal2012. DECEMBER 23.

magyertyát, hogy azzal mindenki egy vagy
kettő mécsest meggyújthasson, megyek
végül lobogó lánggal hirdették: A HIT
ÖRÖM.
Nagyon sokat kaptam ettől az ADIT-tól,
jóval többet, mint vártam. És rájöttem,

hogy hitem egyik öröme számomra az,
hogy ott lehetek ezeken az alkalmakon,
erőt meríthetek a többiek öröméből, abból,
hogy ők képesek hitük felvállalásában is
megtalálni az örömöt.
N. E.

FÉRFIKÖRI KIRÁNDULÁS
Esztergom, 2012. november 23-24.
– 2. rész –
Mise után a folyosón gyülekezünk. Az esetlegesen háthamégishideglesz ellen gyors lángoló barackíz a szánkban – Mozsolics Józsi
körültekintő testvérünk érdeme. Vilmos
is dicséri: ez nem hülyeség kérem. Aztán
irány a város, ahol a Padlizsán étteremben
már várnak minket borkóstolós vacsorára,
Palkó foglalt nekünk asztalt. Jó idő van,
nincs hideg, hangulatos esti séta a Duna
parton a vízivárosi templom melletti étteremig, közben beszélgetés. Platánsor, hulló
hatalmas levelek, lámpafény, öreg házak árnyai. Az étterem kellemes közeg, nincsenek
sokan, egy nagy kerek asztalhoz ültetnek
minket, ahol mind elférünk. Kiváló neszmélyi borok és finoman válogatott ételek 왘
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követik egymást. Jó választás volt ez a hely.
Kellemesen elfáradva indulunk haza.
Eközben szállásunkon azóta is felderítetlen esemény történik: Attila ágya eltűnt a
szobánkból. Nem baj, Palkóék szobájában
talál még helyet magának. Vita kizárva,
mert Palkó ekkor már rég nem akar beszélgetni senkivel, Tutanhamon-pózban
valami matekrejtvényt fejt, csukott szemmel. Lefekvés előtt – Gábor jóvoltából – mi
még beszélgetésünket tovább folytatjuk.
Egyszer csak Gábor kiveszi a kezemből a poharat:
alszom.
Szombat reggel Vilmos
már a folyosón vár minket. Most nekünk inkább
lassú mozdulatok sora
a reggel, de elkészülünk
időben. Élményeket mesélünk az estéről, a vacsoráról, ám az eltűnt ágy
rejtélye továbbra is megoldatlan marad.
Reggeli a diákebédlőben. Életre kapunk, jólesik a kávé. Reggeli után
Vilmos atya vezetésével
megnézzük a kollégiumot
és az iskolát. Lépcsőkön
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fel, lépcsőkön le, folyosókról folyosókra, hálókból tanulószobákba
megyünk.
A fiúk kérdeznek, ő mesél,
magyaráz. Mindenki figyel.
Jómagam közben rengeteg
dologra alig ismerek már rá,
annyi mindent átalakítottak. A legendás nyolcvanfős
háló sincs már meg. Érdekes
a folyosókon, a régi tablókon
elmélázni: milyen arcok, milyen tanárok! Az iskolában
közben tanítás is van, diákok jönnek-mennek. Végül keresünk egy üres termet, ahol
megnézünk pár rövid filmet a ferencesekről
és az iskoláról.
Ezzel a Franka-programnak vége, ideiglenesen elköszönünk, a kocsikat és a holminkat még itt hagyjuk, és elindulunk
megnézni a bazilikát. Vilmos – kellemes
meglepetésünkre – rábíz minket Vencel
testvérre, aki egy rögtönzött idegenvezetéssel sokkal színesebbé és tartalmasabbá
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teszi programunkat, mint azt remélhettük.
Felsétálunk egészen a bazilikáig, útközben
látjuk kívülről a városházát, az Özicseli
Hadzsi Ibrahim dzsámit, valamint a régi
szeminárium épületét is. A bazilikában
nagyjából mindent megnézük: az altemp-

lomot, a kincstárat, sőt még a kupolába is
felmegyünk, annyira szép az idő.
Visszabandukolunk a Frankába, elbúcsúzunk Vilmos atyától, aki még elviszi a
fiúkat a Béke Szigetére, amíg én az anyagiakat rendezem az irodán.
Végezetül, miután a nagy városnézésben kellően kifáradtunk, és jócskán meg is
éheztünk, betérünk hát a Csülök Csárdába
egy zóna ebédre, pedig már inkább uzsonnaidő lehet. Ha most a sok különböző csülkös ételt még részletezném, milyen is volt,
nos, az nagy önsanyargatás lenne. Legyen
elég annyi, hogy ez a hely is igen jó választásnak bizonyult, méltó lezárása volt ennek
az emlékezetes kirándulásnak.
B. Sz.
Aki nem hiszi: piszi!

KARÁCSONYI KULTURÁLIS AJÁNLÓ
MOZI
Az utolsó hegycsúcs – színes, feliratos spanyol dokumentumﬁlm
A fi lm egy hegymászás közben tragikus
balesetet szenvedett 42 éves katolikus
papról szól, akit mindenki szeretett. Jó
végre egy olyan filmet látni, ami hiteles
emberek szájából szépen szól a papi hivatásról, a küldetésről, az örömhírről...
A fehér ruhás vándor – színes, feliratos
lengyel dokumentumﬁlm
A lengyel dokumentumfilm-gyártás egyik
legjelentősebb alkotása II. János Pál pápa
életútját mutatja be. Többek között sok
jeles személyiség is beszél arról, milyen
hatással volt rájuk a nemrégiben boldoggá
avatott pápa személyisége, hite, szavai...
KIÁLLÍTÁS
Mindszenty-kiállítás a Terror Házában
Egy régóta várt kiállítás a bíboros-prímásról. Schmidt Mária a múzeum igazgatója
így nyilatkozik Mindszentyről: „Bátorsá2012. DECEMBER 23.

ga, a nemzethez, hitéhez való hűsége mindannyiunk számára azt példázza, hogy a
gonosznak ellenállni kötelesség. Hálával
tartozunk neki azért, hogy azok helyett is
helytállt, akik számára más feladatot jelölt
ki az élet: azt, hogy túléljék a diktatúrákat,
és megtartsák a nemzetet. Sokat köszönhetünk neki.”
KÖNYV
Lackﬁ János: Milyenek a magyarok?
Sokszor sokféleképpen gondolkodnak rólunk, magyarokról. Néha még honfitársaink is furcsa megállapításokat tesznek.
Ezek rosszul esnek, durcásak, mérgesek,
akár felháborodottak is leszünk. Lackfi János könyve is egyfajta görbe tükör önmagunkról. Olykor megmosolyogtat, máskor fejcsóválásra késztet, mégis olyannak
mutat be minket, amilyenek vagyunk, s
teszi mindezt iróniával, derűvel, de soksok szeretettel. Igényes és mégis könnyű
olvasmány.
N. Gy.
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