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AJÁNDÉK
Az élet mindig tartogat valamilyen meglepetést számunkra – főleg kará-

csony ünnepén, amikor a szeretet jelzései ajándékokon keresztül is elér-

nek hozzánk. Az elmúlt néhány napban három olyan ajándékot is kaptam, 

amelyek ráhangoltak arra, hogy közelebb kerüljek az önmagát nekünk 

ajándékozó Istenhez. Az első egy névtelen jóakarótól érkezett könyv, ami 

egy papról szól, aki számos különleges ötletet valósított meg annak ér-

dekében, hogy összekovácsolja gyülekezetét. A könyv fő gondolata a kö-

vetkező felvezetéssel indul: Frank Dempsey atya római katolikus pap, aki 

szörnyű titkot rejteget: nem hisz Istenben. Bevallom először bizarrnak 

tűnt ez az ajándék, de a kezdeti idegenkedés később pozitív kicsengést 

kapott. Rávezetett arra, hogy szívünkben a hit megléte nem magától ér-

tetődő dolog, hanem Isten fantasztikus ajándéka. A második ajándék 

József atya és András atya áldozata, akik helyettesítettek, amikor az ad-

venti minitáborban voltam a  gyerekekkel és a fi atalokkal. Isten mindig 

küld olyan embereket, akik áldozatukkal hozzásegítenek bennünket egy 

nagyobb jóhoz. A harmadik pedig az a lelki légkör, amit a táborozók hoz-

tak létre döntéseikkel és szeretetükkel. Az együtt töltött időben mindenki 

fontosnak érezhette magát, és lehetőséget kapott arra, hogy megerősítse 

a másikat. Isten mindig ad lehetőséget a szeretet melletti döntésre. Szív-

ből kívánom minden lelki testvéremnek karácsony ünnepén, hogy tudjon 

hálát adni a hit ajándékáért, képes legyen észrevenni az érte hozott áldo-

zatokat, és örömmel döntsön a szeretet mellett. Isten önmagát ajándékozó 

szeretete segítsen minket, hogy mi is felszabadult lélekkel tudjuk ajándé-

kozni magunkat testvéreink boldogítására.
N. K. 
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SZOCIÁLIS TESTVÉREK

A MEGSZENTELT ÉLET ÉVE

A Szerzetesek évét a Szociális Testvérek 

Társaságának bemutatásával zárjuk. Ez az 

1923-ban alapított rend egyben át is vezet 

az Irgalmasság évébe, ugyanis ezek a szer-

zetesek különösen fogékonyak a rászoru-

lók, a szociálisan nehéz helyzetben lévők 

iránt. 

Schlachta Margit, a rend 

alapítója kifejezetten a kor 

igényeit látva hozta létre 

rendjét, hogy a testvérek 

a korszak nehéz szociális 

szükségét csillapítsák je-

lenlétükkel. A nővérek a 

szerzetési fogadalmakat 

megtartva az alábbi pillé-

rekre építkeznek: a Szent-

lélek tisztelete, a szociális 

érzékenység és szeretet, 

a bencés gyökerek és mo-

dernség. Ez utóbbi azt 

jelenti, hogy a mindenkori mában keresik 

meg azokat a területeket, ahol Isten Or-

szágát építeni tudják. Fontos megjegyezni, 

hogy társadalmi küldetésüket nemcsak 

a szenvedés csillapításában, hanem a bajok 

megelőzésében, a társadalmi hibák kija-

vításában is látják. A szerzetesek aktívak 

abban az értelemben is, hogy küzdenek az 

igazságtalanság ellen, hogy egyszer majd 

teljes valójában ragyoghasson az Igazság. 

A Szociális Testvérek egyházjogi érte-

lemben „Apostoli élet társasága”, ami lehe-

tővé teszi, hogy a rend tagjai ne nagyobb 

kolostorokban, hanem 3–5 fős közösségek-

ben éljenek, a világban buzgólkodjanak, és 

a ruházatukat is szabadon választhatják 

meg. Dönthetnek a rendi szürke kosztüm 

mellett, de járhatnak civilben is. A közös-

ségi élet mindennek ellenére nagyon fon-

tos a rendtársak életében. Az együtt élő 

testvérek naponta többször zsolozsmáz-

nak közösen, és igazi testvéri közösségben 

élnek egymással. 

A rend egyik legismer-

tebb alakja Boldog Sal-

ka há zi Sára (képünkön), 

a kassai származású nővér, 

akit a nyilasok végeztek ki 

1944-ben. 2006-ban avat-

ták boldoggá. 

A rendalapító, Schlachta 

Margit 1937-ben politikai 

pártot hozott létra Ke-

resztény Női Tábor néven, 

majd 1945–1948 között 

országgyűlési képviselő-

ként dolgozott. A kiépülő 

diktatúra elől el kellett ugyan menekülnie, 

de ez nem jelentette a szociális testvérek 

eltűntét Magyarországról. A rend ugyan-

is az illegalitásban tovább működött, 1950 

és 1989 között közel hetven új fogadalmas 

testvérrel gyarapodott. A rendszerváltás 

után újra keresni kezdték helyüket a ma-

gyar társadalomban: ma számos egyéb hely 

mellett aktívak a cigány pasz to rá ció ban, 

a hajléktalangondozásban és természetesen 

a plébániai-egyházközségi munkákban is. 

Az örökfogadalmas szociális testvérré 

váláshoz hosszú út vezet: az ismerkedéstől 

az első fogadalmon át az örökfogadalom le-

tételéig 8–10 év telik el.

N. Gy.
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DECEMBER
December hagyományos magyar neve Ka-

rácsony hava. A hónap jeles szentje Becket 

Szent Tamás  püspök, vértanú. Londonban 

született 1118. december 21-én. Szülei nor-

mannok voltak. Apró gyermek korában be-

adták az Ágoston-rendiek iskolájába, majd 

később tanulmányai foly-

tatására Párizsba küldték.

Édesanyja iránti szere-

tete diákévei alatt megóvta 

minden rossztól, mert a rá 

való emlékezés tisztaságra 

és jóságra ösztönözte, de 

halála megfosztotta er-

kölcsi tartásától, sodródni 

kezdett. Három éven át 

Londonban volt számve-

vő. Huszonöt évesen is-

merkedett meg Th eobald 

püspök háznépével, így 

került be a Canterburyben 

tanult papok társaságába. Jól érezte magát 

ebben a körben, ahol a püspök is megsze-

rette és megtette canterburyi fődiakónussá.

1154-ben Th eobald püspök kijárta neki az 

ifj ú Henrik király melletti kancellári címet. 

Tamás jó érzékkel vett részt a király minden 

ügyében, sikeres kancellár volt. A király – 

uralkodó természete ellenére – egyre inkább 

függött tőle. Tamás fényűző életet élt az ud-

varban.

Amikor Th eobald püspök meghalt, a 

király úgy határozott, hogy Tamás lesz a 

canterburyi érsek. Tamás szembeszegült 

a határozattal, és semmi jogunk nincs két-

ségbe vonni tiltakozásának őszinteségét. Jó 

diplomata volt, így világosan látta, hogy a 

kancellári és az érseki hivatal összekapcsolá-

sa végzetes következményekkel járna. Még-

is úgy döntött, hogy elfogadja a kinevezést: 

1162. június 1-jén pappá, másnap pedig püs-

pökké szentelték. Az angliai püspökök közül 

egyedül Gilbert Foliot tiltakozott a kancellár 

érseki kinevezése ellen.

Tamás előre megmond-

ta a királynak, ha valóban 

érsek lesz, Henrik hamaro-

san el fog fordulni tőle, és 

hozzátette: „A mi mostani 

nagy barátságunk a legiz-

zóbb gyűlöletté fog válni. 

Tudom, hogy ön tőlem mint 

érsektől olyan dolgokat fog 

követelni, melyeket én mint 

érsek képtelen leszek jó 

lelki ismerettel végrehajtani, 

hiszen ön már eddig is sok 

kívánságát végrehajtotta az 

egyház ellenére. Irigyeink meg fogják ragadni 

ezt a kedvező alkalmat, közénk fognak éke-

lődni, és amikor ön megvonja tőlem a jóaka-

ratát, vég nélküli viták kezdődnek köztünk.”

Csakhogy a kancellár Tamás olyan klé-

rusellenes volt, hogy Henrik nem hallotta 

meg ezeket a fi gyelmeztető szavakat. Annál 

nagyobb volt a megütközése, amikor püs-

pökké szentelése után lemondott kancellári 

hivataláról. Henrik ezt a lépést személyes 

sértésnek vette, úgy tekintette, hogy Tamás 

fölmondta az iránta való engedelmességet.

Az irigy udvari emberek, sőt a püspökök 

is gyűlölködő kritikával fordultak Tamás ér-

sek ellen. A neheztelés, az irigység és a gőg 

nem tartoztak Tamás jellemvonásai közé, 
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ezért amikor Henrik tanácsadónak maga 

mellé vette Foliot püspököt, Tamás kérte, 

hogy barátian működjenek együtt. De a püs-

pök nem fogadta el Tamás baráti jobbját, és 

megtagadta tőle a kánoni engedelmességet.

Ezt követően a király és az érsek viszonya 

elmérgesedett. Henrik mellőzte és semmibe 

vette Tamást, ő ezért viszonzásul olyan dol-

gokban sem engedett, melyekben a komp-

romisszum kis engedménnyel és nagy ered-

ményekkel járt volna. Az egyik ilyen ügy a 

súlyos vétséget elkövetett klerikusok ügye 

volt. Henrik azt követelte, hogy ezek a kle-

rikusok veszítsék el az egyházi védelmet, és 

állami bíróság előtt feleljenek tettükért. Ta-

más ebben az egyház szabadsága ellen irá-

nyuló támadást látott. A püspökök az 1163-

as zsinaton zárt frontot alkottak Tamással, 

és visszautasították a király követelését.

Ekkor azt tanácsolták a királynak, hívjon 

össze néhány püspököt, és azok testületileg 

forduljanak szembe Tamással. Három püs-

pök erre hajlandónak is mutatkozott. Ekkor 

Tamás elbizonytalanodott, hogy mit is kel-

lene tennie. Püspöktársai és a tájékozatlan 

pápa meggyőzték, hogy hajoljon meg a ki-

rály akarata előtt. Úgy hitte, ha aláveti magát 

a király akaratának, abból kiengesztelődés 

születik. Csalódnia kellett. A király zsinatot 

hívott össze, amelyen már nyílt ellentét volt 

az érsek és a püspökök között. Az okmányt, 

mely itt született, Tamás nem írta alá, mert 

az egyház szabadságjogainak megnyirbálá-

sának tekintette.

Henrik ekkor levelet írt a pápának, amely-

ben kérte a Konstitúciók jóváhagyását. A 

pápa ezt megtagadta, sőt Tamásnak is írt egy 

levelet, amelyben állhatatosságra buzdítja, és 

biztatja, hogy kezdjen újra misézni – Tamás 

érsek ugyanis lelkiismereti okok miatt hosz-

szabb ideje nem mert szentmisét bemutatni. 

Ekkor világossá vált, hogy helyesen döntött, 

amikor nem írta alá a Konstitúciókat.

A következő évben Tamás érseket a zsinat 

elé idézték azzal a váddal, hogy semmibe vet-

te a király intézkedéseit. Elítélték, gazdasági 

szankciókat is életbe léptettek ellene, majd a 

király fölszólította, hogy mondjon le az ér-

sekségről. Tamás betegen, magára hagyva, 

püspökeitől megfosztva hallgatta a király fe-

nyegetését, hogy megkínoztatja és börtönbe 

záratja. A gyóntatójához fordult, aki azt ta-

nácsolta neki, hogy hagyatkozzék Istenre, és 

engedje, hogy tovább vezesse a megkezdett 

úton. Ami történni fog, az nem az ő szemé-

lyes dolga, hanem Isten ügye, aki övéit soha 

nem hagyja el.

Tamás nem várta meg az ítéletet: álruhá-

ban Franciaországba menekült, és felkereste 

a pápát. Mivel kinevezésének körülményei 

és alkalmatlanságának érzése nyugtalaní-

totta, visszaadta a pápa kezébe érseki hivata-

lát. III. Sándor pápa megtartotta őt szolgála-

tában, és Pontignybe küldte, hogy az ottani 

ciszterci apátságban tanulja meg a szegény és 

egyszerű életet, s később a „szegények viga-

sza” lehessen.

A következő hat évet Tamás számkivetés-

ben töltötte. Vezekelt, tanult, imádkozott a 

szerzetesekkel. Henriknek több levelet is írt, 

aki ezeket válasz nélkül hagyta. 1170-ben 

mégis megtörtént a látszólagos kibékülés,  

de Tamás hazatérése után Henrik megta-

gadta tőle a békecsókot. Ekkor vált világossá 

Tamás számára, hogy elérkezett keresztútjá-

nak végső szakasza,  meg kell halnia. Henrik 

négy lovagja a székesegyházában gyilkolta 

meg Tamást. A szerzetesek el akarták tor-

laszolni a kaput, de Tamás – Isten akaratát 

fölismerve – visszatartotta őket. Utolsó sza-

vai ezek voltak: „Kész vagyok meghalni Jé-

zus nevéért és az egyház védelméért.” Három 

évvel a halála után, 1173-ban III. Callixtus 

pápa avatta szentté.

Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 

2009. N. K. E.

�
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RORÁTE

ADVENTI VÁSÁR

Idén az első két adventi vasárnapon volt a Karitász vására a templomkertben. A kí-
nálat évről évre szélesebb, az alapelv viszont állandó: az árusításból befolyt összeget  
rászoruló testvéreink támogatására fordítják.
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Ahogy az első prédikációban mondta Ba-

lázs atya, nem okoskodásra, hanem szívből 

jövő tanúságtételre van szüksége a világ-

nak, olyan Krisztus-hordozókra, akikből 

erőt tud meríteni a kor embere. E hitvallás  

jegyében fogalmazta meg lelkigyakorlatos 

beszédeit is. 

Advent a rendrakás időszaka: kitakarít-

juk a házakat, ahol élünk, rendet rakunk 

emberi kapcsolatainkban. Ahogyan Jézus 

időt szánt a körülötte lévőkre, úgy legyünk 

mi is jelen a hozzánk közelállók életében: 

vagyis egy-egy órára tegyük le a telefono-

kat, szakadjunk le a hálóról, forduljunk 

egymás felé. Legyen a miénk az imádság is: 

ha kiüresedett egy-egy forma, engedjük el 

nyugodtan, de legyen helyette másik, vala-

mi olyan, ami be tudja tölteni a „lecserélt” 

ima helyét. Az adventi koszorú is imádságra 

hív: ha közös imára gyűlik össze körülötte 

a család, ha a gyerekek szüleiket imádkozni 

látják – nagy ajándékká válik számukra. 

Valószínűleg sokunkban megmaradt 

a Balázs atya által elmondott „hármas sza-

bály”: mielőtt mondunk valakiről valamit, 

mérlegeljük, hogy ami elhagyja a szánkat, 

az jó-e, igaz-e, javára van-e a másiknak? 

„Aki megkezdte bennetek a jót. Jézus 

Krisztus napjára be is fejezi” – ezt a mon-

datot emelte ki a lelkigyakorlatos atya 

advent 2. vasárnapjának szentleckéjéből. 

Mindannyiunkban ott van tehát a jó, amely 

befejezésre vár. Olykor-olykor azt tapasz-

talhatjuk magunkon, hogy belső jónk nem 

tud, nem mer megmutatkozni: a kapott po-

fonok, csalódások védekező állásba kény-

szerítenek, és mi magunk is támadásba len-

dülünk: beszólunk, szurkálódunk. De nem 

csak az önmagunkban lakó jó kibontakoz-

tatásáért vagyunk felelősek, hanem azért is, 

ADVENTI LELKIGYAKORLAT

SZŰCS BALÁZS ATYA
HÁROM SZENTBESZÉDE
Nem is vendégként, sokkal inkább ismerősként érkezett közénk

Szűcs Balázs atya, akinek lelkigyakorlatos beszédei igazolták, hogy a lelki 

megérintettség és a mosolygó arc nem zárják ki egymást, sőt...
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hogy engedjük-e kibontakozni a másikban 

lakót, vajon ki tudjuk-e szeretgetni belőle 

azt jót, ami felszínre törni vágyik. S hogy ez 

lehetséges, igazolta a nagyon mélyre süly-

lyedt szentendrei alkoholista hajléktalan 

esete, aki élete végére ki tudott engesztelőd-

ni rokonaival, barátaival, ismerőseivel, sőt 

a hajléktalan szálló bölcsévé tudott válni. 

Advent harmadik vasárnapján az öröm 

rózsaszín gyertyája az erősség Istenének 

fölfedezésére hív: az irgalmasság évének 

nyitányaként Balázs atya Ferenc pápa sza-

vaira irányította fi gyelmünket: a keresz-

ténység nem moralizálás, hanem élő tettek 

sorozata, akár saját komfortzónánk elha-

gyása árán is. Számos példát hallhattunk 

erre. Ilyen volt például a négy gyermekével 

özvegyen maradt édesanya, akiből sokan 

erőt merítettek, jóllehet ő maga kicsit sem 

érezte és tartotta magát erősnek.

Vibráló világunkban a békességet su-

gárzó emberekre szomjazunk. Olyanokra, 

akiknek békéje az Istenbe vetett bizalom-

ban gyökerezik, akik tudnak és akarnak 

Isten tenyerébe simulva élni. A mindany-

nyiunk által ismert, közelmúltban elhunyt 

Hollai atya példáját is megemlítette. Hollai 

atya súlyos betegen is azt tudta vallani, 

hogy nincs más dolgunk, mint Istenre bízni 

magunkat, tenyerébe simulni, hisz ott va-

gyunk biztonságban. Ez a meggyőződése, 

hite tette a béke hordozójává és kisugárzó-

jává betegsége idején is, még az orvosokat 

is megdöbbentette a halál közvetlen közelé-

ben is Istenről tanúságot tevő élete. 

S ha elbizonytalanodunk életünkben, ak-

kor idézzük fel – akár teljesen tudatosan is 

– azokat az emlékeket, amikor közvetlenül 

és minden kétséget kizáróan Isten közelsé-

gét élhettük meg, erőt meríthetünk belőle 

a nyugtalanabb időszakokban, és ezeknek 

az élményeknek a megosztásával másokat 

is megerősíthetünk. Minden bizonnyal 

ilyen élményt jelentettek a Rómába tartó 

kerékpáros zarándokoknak a zord időben a 

szentmise alatt a felhők mögül előbukkanó 

napsugarak.

Hálás lélekkel mondunk köszönetet Ba-

lázs atyának a szolgálatáért: szavainak 

üzenete, átéltsége, hiszem, hogy sokunk 

számára később is felidézhető napsugarat 

jelentettek 2015 adventjében.

B. T. Gy.

KERESZTELŐK

� Tóth Kristóf
születési dátum: 2015. június 29.

keresztelés ideje: 2015. december 13.

� Tóth Zsuzsanna
születési dátum: 2015. június 29.

keresztelés ideje: 2015. december 13.

TEMETÉSEK

† Fodor László
születési év: 1943

temetés ideje: 2015. december 11.

† Kőszegi Jánosné (Kiss Rozália)
születési év: 1927

temetés ideje: 2015. december 11.

† Kőszegi László Sándorné
    (Kozma Judit)
születési év: 1946

temetés ideje: 2015. december 11.

† Papp Ferencné (Temesvári Katalin)
születési év: 1925

temetés ideje: 2015. december 16.

† Juha József
születési év: 1915

temetés ideje: 2015. december 21.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK
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ÉSZAKI VÁRAK ÉS 
VULKÁNOK NYOMÁBAN

Őszi kirándulás a Karancs-Medves vidékén, 

2015. október 23–25.

Kora reggel volt a találkozó Somoskőújfa-

lun. Első napunk célja a Palóc Olümposz-

nak is nevezett, 729 m magas Karancs meg-

mászása volt. Népes csapattal indultunk 

neki az előttünk álló feladatnak. Harmatos 

leveleken, sáros utakon és meredek emel-

kedőkön keresztül nemsokára az ország-

határon találtuk magunkat. Aki szemfüles 

volt, az fél lábbal Magyarországon, másik 

lábbal Szlovákiában járhatott. Hangulatos 

ösvényeken, sárga és barna levéltakarón és 

rengeteg gombával kísérve a nap közepére 

a hegytetőn találtuk magunkat. A csúcson 

áll a felújított, 22 m magas kilátó. Meredek 

létrákon kapaszkodva jutunk a tetejére, ahol 

páratlan körpanoráma fogad bennünket. 

Tiszta időben még a Tátra csúcsai és a Duna-

kanyar is tisztán látható innen. Kis pihenőt 

követően a Karancs-nyergen áthaladva sé-

táltunk át a Kápolna-hegyre (685  m), ahol 

a következő úti cél várt: a Szent Margit tisz-

teletére felszentelt Karancs-kápolna. Itt ta-

lálható egy trianoni emlékmű is. A kápolna 

előtti padokon pihentünk, és költöttük el az 

ebédre hozott szendvicseket. 

Közös ima után indultunk lefelé a hegy-

ről. Egy kis ösvény vezetett le a Czeberna-

völgybe, mely egy mini szurdokvölgy. A fa-

luba visszaérve autóba ültünk és 10  perc 

múlva szállásunkon, a Salgó Hotelben 

voltunk már. Kipakolás, vacsora, majd este 

társasjáték parti volt még a program.

Másnap reggeli után napfényes időben 

keltünk ismét útra. Első célpont a délre ta-

lálható Salgó volt, tetején a festői rommal. 

Szép bükkfaerdőben haladva, egy meredek 

emelkedőt leküzdve jutottunk fel a 625  m 

magasan álló vár romjaihoz. Egy kis tan-

ösvényen haladt végig az utunk, a táblákról 

megismerhettük a hely természeti látni-

valóit, a földtörténeti érdekességeket, a vul-

kánok működését és a megmaradt emlékeit 

is. A vár lenyűgözően szép, a kilátás pedig 

innen is 360 fokos, gyakorlatilag minden 

közeli hegység vonulatát látni innen: a Mát-

rát, a Bükk tömbjét és a Cserhát csúcsait is. 

Szemben helyezkedik el a térség másik ne-

ves vára, a Somoskői-vár is.

VISSZATEKINTŐ
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Ki a falak között, ki azokon ülve gyö-

nyörködött a kilátásban, majd közös fotó-

zás után a másik közeli látványosságot, a 

Kis-Salgót – ismertebb nevén Boszorkány-

kő – kerestük fel. Láthatunk itt mélyből 

felszakított üledékzárványokat, hajlott 

lávalemezeket, kukoricacsövesedő bazalt-

oszlopokat. Kis idő múltán újból útnak in-

dultunk: meredek lejtő következett, az ele-

jén sziklás, majd később kicsit saras úton. 

A hegy déli oldalának aljában vezetett a 

visszaút, megkerülve a két hegyet. Itt igazi 

mesevilágba érkeztünk. Egy sötét fenyves 

mellett haladtunk éppen, amikor valaki 

észrevette, hogy a fák között légyölő galóca 

virul. Belépve az erdő sötétjébe tátva ma-

radt a szánk is: amerre csak néztünk, min-

denhol kisebb-nagyobb mérető gombák 

sorakoztak. Mintha Csipike, a törpe orszá-

gába csöppentünk volna bele. A szálloda te-

raszán elfogyasztott ebéd (palacsinta) után, 

a csapat ismét nekiindult, hogy a másik 

várat és a híres bazaltvilágot is megtekint-

se. A vár már messziről jól látható, uralja 

a környéket. Meredek emelkedő vezet fel a 

faluból a vár alatti pihenő- és emlékhelyre. 

A trianoni békeszerződés egyik durva csö-

kevénye, hogy  a falu és az emlékhely Ma-

gyarországhoz, a pár lépésnyire található 

vár és a bazaltemlékek már Szlovákiához 

tartoznak.

A szépen felújított várban jól esik elidőz-

ni, de további érdekességek megtekintésé-

hez még tovább kell haladni. Északi irány-

ba meredek lépcsősor vezet le a világhírű 

bazaltömléshez. A hegy gyomrából kiömlő 

bazalt íves-oszlopos formában szilárdult 

meg. A világon mindössze még három he-

lyen található ez a geológiai ritkaság. A ba-

zalt kihűlése során öt-és hatszögletű karcsú 

oszlopok képződtek, amelyek helyenként 

a 9 m magasságot is elérik. Ezek egy részét 

használták a vár építéséhez, másik részük-

ből Bécs macskaköveit faragták… A vár 

alatt megnéztük még a kőtengert, mely az 

egészen apró bazaltkövektől kezdve az óriá-

si méretű sziklatömbökig tartalmaz tenger-

nyi követ. Mivel már közeledett az este, ha-
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marosan indulnunk kellett visszafelé. Este 

a vacsora után a társaság bátrabb tagjai 

csatlakoztak egy éjszakai túrához, melynek 

keretében lehetőségünk volt a sötét éjsza-

ka csillagképeit vizsgálni. A többiek aznap 

este is játékkal szórakoztatták magukat és 

egymást.

A harmadik nap reggelén búcsút vettünk 

a szállásunktól, és Rónabányára mentünk 

át. Itt egy látványos tanösvény indul, mely 

a vulkáni tevékenység újabb emlékeit hiva-

tott bemutatni. Az út legmagasabb pontja 

a Szilvás-kő. Ez a 626  m magas hegyvo-

nulat is a bazaltos vulkáni működés során 

keletkezett. A gyerekek roppant módon 

élvezték ezt a túrát: gyakorlatilag az út 

minden pontja tartogatott számukra va-

lamilyen meglepetést: pl. az egyik tufa fal 

előtt összezavaradtok az iránytűk, ugyan-

is a kőzetben a rendesnél jóval nagyobb 

mennyiségű magnetit található, ez téríti ki 

a tűt a helyes irányból.

A túra után még maradt annyi időnk, 

hogy Füleknek vegyük az irányt. Ott talál-

ható a magyar végvári rendszer egyik igen 

fontos eleme – illetve annak rekonstruált 

romjai – a Füleki-vár. A vezetés előtt beba-

rangoltuk a vár zeg-zugait, majd a kedves, 

magyar idegenvezetőt követve jártuk végig 

az ízlésesen berendezett, több szinten elhe-

lyezkedő kiállítást. Megismertük a vár tör-

ténetét, különös legendákat hallhattunk az 

itt élők életérő, megtekintettük a régészek 

által feltárt emlékeket. A vár megtekintése 

után indultunk újra haza. 

Egy kis statisztika: a 3 nap alatt nagyjából 

35 km utat tettünk meg, a teljes szintemel-

kedés pedig 1270 m volt. Összesen 45 fő vett 

részt a túrán, a legkisebb gyerektől kezdve 

az idősebb korosztályig minden korosztály 

képviseltette magát. Találkozunk a követ-

kező alkalommal 2016-ban, várunk min-

denkit szeretettel legközelebb is!

V. Zs.

KONCERT A TEMPLOMBAN

2015. november 28.

Néhány évvel ezelőtt, még az Angyali han-

gok gyermekkórus működése idején Víg 

Márta szervezett rendszeresen templomi 

hangversenyeket. Azóta a gyerekek felnőt-

tek, többen közülük már önállóan is éne-

�
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kelnek, zenélnek. Ez adta az ötletet Kollányi 

Juditnak, hogy tartsunk újra egy sereg-

szemlét. Olyan sokan jelentkeztek, annyi 

műsorszám jött össze, hogy két koncert is 

kitelt volna belőle, így az időkorlátok miatt 

ezúttal mindenki csak egy darabot játsz-

hatott. A  műsorban barokk, klasszikus és 

romantikus művek mellett szerepelt ultra-

modern szerző kompozíciója és popszám is.

Károly atya megnyitó szavai után elő-

ször a gyerekek és az ifj úság tagjai zenél-

tek: Bata Margit és Knáb János hegedűn, 

Kada Péter és Fodor Benjamin trombitán, 

Kollányi Katalin fuvolán, Fodor Barnabás 

csellón, Knáb András orgonán játszott, 

Fodor Bernadett pedig énekelt, majd plé-

bániánk felnőtt tagjai következtek. Bognár 

Magdolna és Batáné Szegedi Hajnalka éne-

kelt el egy-egy dalt, majd a Mayer család 

tagjaiból álló kamarazenekar – Juli, Áron 

és édesapjuk, Péter – játszott el egy két he-

gedűre írt művet zongorakísérettel. Ének-

karunk két spirituáléval szerepelt, melyet 

külön erre az alkalomra tanított be Fodor 

Krisztina karvezető.

A műsort profi  zenészek produkciói is 

színesítették. Plébániánkról fellépett Békefi  

Edina, a Zeneakadémia magánének szakos 

hallgatója, valamint Ács Ádám és felesége, 

Monori Judit, akik egy nagyon érdekes, 

modern klarinét–fuvola-duettel lepték meg 

a hallgatóságot. Rajtuk kívül vendégként 

Király Elvira – aki zenészeink kísérete mel-

lett egy Chopin-művet is elzongorázott –, 

valamint Komáromi Márton és felesége, 

Derzsi-Papp Enikő – a Magyar Rádió Ének-

karának, illetve a Magyar Állami Énekkar-

nak a tagjai. Az énekes házaspárral és négy 

gyermekükkel misén is találkozhatunk, sőt 

Márton olykor kántori feladatokban is he-

lyettesít plébániánkon. A hangversenyt egy 

kamaradarab zárta – ismét „helyi” zené-

szek előadásában.

Jó volt látni, hogy mennyi tehetséggel 

megáldott ifj ú és felnőtt van közöttünk, és 

szívet melengető volt a baráti, sőt családi 

légkör is azon a borongós, esős, hideg dél-

utánon!

Az ének- és zeneszámokat Vadas Hajnal-

ka, Fodorné Horváth Krisztina és Király 

Elvira kísérték, önzetlen munkájukat ez-

úton is köszönjük!

M. P.

EGY ÉJJEL
A DON BOSCÓBAN

2015. november 28-29.

November 28-án, szombaton este 7 órakor 

már egy kisebb csapat várta, hogy bebocsá-

tást nyerjen a Don Bosco Közösségi Házba! 

Szerencsére hamar be is engedtek minket, 

ami életmentő volt, mert kint nagyon zord 

idő uralkodott. Belépve megpillantottuk, 

hogy Gabi és Nonó már majdnem minden-

nel elkészültek. Ez azt jelentette, hogy kez-

dődhetett is a buli. 

Az estet egy ismerkedős játékkal kezd-

tük! Aztán jöttek a „komoly” fi zikai 

erőnlétet igénylő feladatok, mint például 

a polifoamkúszó verseny vagy az akadály-

pálya stb. Amíg a nagyok intézték a vacso-

ra kérdését, addig a társasjátéké lett a  fő-

szerep. A lányok egy Dixit nevű nagyon 

szuper asszociációs játékkal, míg a fi úk egy 

Rizikó nevű stratégiai játékkal töltötték 

az idejüket! Aztán lassan mindenki meg-

éhezett. A pizzázók nagy örömére három 

kövéren megpakolt pizza is érkezett a Baj-

csy-Zsilinszky útra! A vacsit már-már tá-

bort idéző módon, polifoamokon ülve fo-

gyasztottuk el. Az estet A beavatott című 

fi lmmel fejeztük be. Másnap reggel a ki-

adós reggeli elfogyasztása után együtt vo-

nultunk át a fél tízes szentmisére. �

2015. DECEMBER 24. 11



Sajnos voltak, akik nem tudtak eljön-

ni erre a remek estére – de sebaj, ez is azt 

igazolja, hogy meg kell ismételni ezt az al-

kalmat. Végezetül köszönet illeti Nonót és 

Gabit, akik tökéletesen megszervezték ezt a 

nagyon jól sikerült együttlétet!

B. M.

GITÁROS FLASHMOB 
A BAZILIKÁNÁL

2015. december 13.

Talán húsz éve is van annak, hogy megis-

merkedtem az inkulturálódás fogalmával. 

Nagyon leegyszerűsítve valami olyasmit 

jelent, hogy az embereket a maguk kultú-

ráján keresztül lehet és kell megszólítani. 

Vagyis hadd táncoljanak az afrikai keresz-

tények a misén, hadd énekeljék a saját dal-

lamaikat fekete testvéreink. Örülök, hogy 

itthon azt látom, hogy a magyar egyház is 

inkulturálódik a világunkba. Újabb – ne-

kem nagyon szimpatikus – esemény zajlott 

a budapesti belvárosban december 13-án. 

Gitáros fl ashmob volt a Szent István-bazili-

ka előtt, több száz gitáros dicsőítette Istent 

egy spontán szerveződő esemény keretében. 

A pár percig tartó esemény videója vilá-

gosan mutatja, hogy nem maradt arc mo-

soly nélkül, nem volt a téren olyan, akinek 

legalább pár perc erejéig ne nyílt volna meg 

a szíve... A videó az alábbi linken érhető el: 

http://katteka.hu/video/gitaros-falashmob-

a-bekeert-a-szent-istvan-bazilika-elott

N. Gy.

�
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SIKERES SZURKOLÁS

2015. DECEMBER 24. 13

A „külsősökkel” és gyerekekkel kiegészült Férfi kör a Don Bosco Közösségi Házban 
szurkolta végig labdarúgó válogatottunk két novemberi Európa-bajnoki pótselejtező-
jét. A régen várt sikerből így érzésünk szerint mi is kivettük a részünket.

Rovatunkban ezúttal örömmel adunk helyt egy testvérünk saját 

költeményének:

Kolarics Zoltán: 

Tízparancsolat 

Ez a törvény már több mint kétezer éve fennáll,

vésd jól szívedbe s elmédbe mindazt, ami benne áll!

Isten saját ujjával írta fel egy kőtáblára,

nincs már többé szükséged semmilyen bálványra!

Mózes volt az első, ki e parancsokat megkapta,

lejött a Hóreb hegyéről s Izráelnek továbbadta.

Minden betűje fontos, az elsőtől az utolsóig,

tartsd be, ami benne áll kiskorodtól koporsódig!

Legyen az iránytűd, mikor válaszúthoz érsz,

számon kérik majd rajtad, ha örök életet kérsz.

Igaz ember csakis e szabályok szerint él,

reggel mikor felkel s azután míg eljön az éj.

Tíz parancs, melyet naponta be kell tartanod,

a szeretetről szól s arról, hogy Istent kell imádnod!

Hogy ne térj le az ösvényről, bízd az Úrra magadat,

legyen a sötétben világító fehér botod a Tízparancsolat!

November 23-án múlt két 

éve, hogy Cserkó atya nincs 

köztünk. A főplébánián töl-

tött féléves dia kónusi szolgá-

lata alatt nálunk, Szemerén is 

járt. Megismerhettük Jézus 

iránti szeretetét, Szentlélek 

szemináriumot is vezetett 

közösségünkben. Szentelése 

után a Mátyás templomban 

hét évig káplánként szol-

gált. Hirtelen halálát sokan 

éltük meg nagy veszteség-

ként. Némi vigaszt jelenthet, 

hogy a Mátyás templomi 

hittanóráiból, prédikációi-

ból, írásaiból lelki bátorítást, 

erősítést nyerhetünk ma is. 

Az alábbi felületeten olvas-

ható és hallgatható anyagok 

is fellelhetők: www.matyas-

templom.hu/Hitelet/Cserko_

atya.html – Használjuk ki és 

ajánljuk másoknak is ezt az 

internet adta lehetőséget!

K. Zs.

VERSSAROK AJÁNLÓ
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Egészség, természetesen

Férjem nem érezte jól magát, hazaérve lefe-

küdt orrot fújva, köhögve. Jártomban-kel-

temben szóltam neki:

– Be kellene venned egy Neo-Citrant! – Pár 

perc múlva hallom, hogy a 3 éves Emma 

odamegy édesapjához, gyengéden megsi-

mogatja és azt búgja neki:

– Én szívesen készítek neked egy Ló-citront!

Az anyjukat…

E-val 3 napot töltöttünk rota vírus okozta 

kiszáradás miatt kórházban.

– Mama, ugye te nem vagy az anyukája 

ezeknek a gonosz néniknek (gyk.: ápoló-

nők)?

– Dehogy! Én a te anyukád vagyok!

– Akkor miért mondja mindegyik azt ne-

ked, hogy „anyuka”?

Az intézményes nevelés hatása 

az önkifejezés művészetére

– Mama, mindenki jár óvodába?

– Iskola előtt általában igen, mindenki.

– A papa is?

– Nem, ő éppen nem járt. Egészen elsős ko-

ráig otthon volt a nagymamával.

– Akkor ezért nem tud rajzolni...

Testvériség, egyenlőség

– Figyelj E., az Isten olyan, hogy szereti 

a  jókat is, meg a gonoszokat is! – hallom 

a 8 éves P. tanítását a gyerekszobából. Rövid 

csend után kicsit bizonytalanul hozzáteszi:

– És még az olyan közepeseket is, mint 

amilyen te vagy.

Rá meleget a marha lehel…

Karácsony estéjén a hideg templomban 

várjuk a pásztorjáték kezdetét. Az izgatott 

várakozásban próbáljuk lekötni a gyere-

keket azzal, hogy addig megnézzük a gyö-

nyörű, épített betlehemi istállót. Egy kisfi ú 

nagy határozottsággal szólalt meg:

– Na, most leheljetek marhák!

GYERMEKSZÁJ

Az IRODALMI KÖR levelezőlistájáról ezúttal 

Nemcsics Gyöngyi ajánlásával választottunk:

Dsida Jenő: 

Kéne valaki

Kéne valaki, sokszor kéne:

fi atal hugocska, vagy öreg néne.

Tenne nyakamba talizmán-láncot,

simítana el minden ráncot.

Este, ha némán ágyamba fekszem,

beszélne róla, ki a kereszten 

függ, a falon és haldokolva

irgalmat dobál paplanomra. 

Irna levelet, meghívót, sürgönyt,

huzná be tétován a csipke-függönyt, 

melyen a holdfény suhogva járkál:

ennél a békés, esti homálynál 

ne legyen Mindenség, rohanó fáklya,

se kérdés, mely a szíveket rágja,

csak gyermekkor, hova visszamennék,

csak kisszoba, álom, emlék, 

s mikor kitör a panaszom sírva,

mondaná: mindez meg volt írva, – 

s mikor vad kínnal jajdul az elme,

– tenne úgy, mintha fi gyelne.

VERSSAROK
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GUBA GUBÁHOZ...

Mielőtt nekifogtam a nagyon egyszerű má-

kos guba leírásához, gondoltam, utána nézek 

mi is az a guba.

Nem gondoltam volna, hogy egy ősi vise-

letet, gyapjúszőttes anyagot és a belőle ké-

szült kabátfélét is jelenti. Így már érthetőbb 

a következő közmondásban az összefüggés: 

Suba subához, guba gubához.

Eben gubát cserél szólásunk kialakulá-

sának az állítólagos története pedig a kö-

vetkező: Egy gubás kocsis ebet akart lopni. 

Hogy könnyebben megfoghassa, ledobta 

gubáját, ám a kutya morgolódásai közt ott 

is felejtette. Hazajövén a kutya gazdája, ebét 

ugyan nem, de a gubát a kocsi mellett lelte. 

A gazda visszajöttét messziről látva a tolvaj 

nem mert visszamenni gubájáért. Midőn 

másnap kérdezték tőle pajtásai, hova tette a 

gubáját – szégyellvén megvallani az igazat 

–, azt felelte, hogy az éjjel ezt az ebet cserél-

te gubájáért... Ebből adó dóan az ebenguba 

(vagy eben guba) jelentése röviden: egyfor-

ma, mindegy.

A mi családunkban a bajai halászlé, 

a beigli, a mézes dió és a fokhagyma mellett 

elmaradhatatlan a mákos guba.

Jénai tálba szikkadt kifl it vagy gubakifl it 

felkarikázunk, majd leöntjük mézzel elke-

vert langyos tejjel, és mindenki saját ízlése 

szerint megszórja darált, cukrozott mákkal. 

Dióval is ízesíthetjük a gubát, sőt sütőben 

kissé ropogósra is süthetjük és tejszínhabot 

is kínálhatunk hozzá.

Szentestén egy fényesre törölt almát osz-

tunk annyi részre, ahányan körbeüljük az 

asztalt. Ennek elfogyasztása a család össze-

tartozását jelképezi.

Mindenkinek nagyon boldog, áldott ka-

rácsonyt kívánok! K. L. M.

HÁZI PRAKTIKÁK

� Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, 

hogy az egyházközségi hozzájárulást, 
régi nevén egyházi adót, az év végéhez 

közeledve a szentmiséket követően a 

sekrestyében, illetve irodai szolgálat 

ideje alatt a plébánián lehet befi zetni. 

Aki sárga csekken szeretné feladni, a 

megjegyzés rovatban tüntesse fel, hogy 

az összeget egyházközségi hozzájáru-

lásnak szánja.



LITURGIKUS ESEMÉNYEK 

� december 27. vasárnap: a ½10 órai szent-

mise nemrégiben temetett halottainkért;

� január 2. szombat: elsőszombat, 17:15 órá-

tól imádkozzuk a rózsafüzért, majd 18 órától 

szentmise lesz;

� január 6. szerda: Urunk Megjelenésének 

főünnepe, Vízkereszt (parancsolt ünnep!). 

Mivel munkanap, ezért 7 órakor és 18 órakor 

is lesznek szentmisék;

� január 13. szerda: a Fatimai imádság a kert-

városi Árpád-házi Szent Margit templomban 

lesz – 17 órától rózsafüzér, majd szentmise;

� január 17–23. vasárnap–szombat: ökume-
nikus imahét a keresztények egységéért;

� január 18. hétfő: 24 órás szentségimádás;

� január 31. vasárnap: a ½10 órai szent mise 
nemrégiben temetett halottainkért;

� február 2. kedd: Urunk Bemutatásának 
ünnepe (Gyertyaszentelő Boldogasszony), az 
ünnepi szentmise 18 órakor lesz – az elején 
gyertyaszenteléssel. Reggel nem lesz szent-
mise;

� február 3. szerda: Szent Balázs püspök és 
vértanú emléknapja, a 18 órai szentmise végén 
Balázs-áldásban részesülhetük, amit a vasár-
napi szentmisék végén is osztunk;

� február 5. péntek: elsőpéntek, 18 órától 
szentmise Jézus Szíve tiszteletére;

� február 6. szombat: elsőszombat, 17:15 órá-
tól rózsafüzér, majd 18 órától szentmise lesz.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 

� január 8. péntek: 20 órakor Családfrissítő;

� január 19. kedd: 20 órakor Férfi kör;

� január 26. kedd: 20 órától Asszonykör;

� január 28. csütörtök: 17 órától a Nyugdíjas 
klub találkozója a plébánián.

� január 29. péntek: 20 órától Irodalmi kör 
a plébánián.

HIRDETÉSEINK
KARÁCSONYI MISEREND: 
� december 24. csütörtök, Szenteste:
délután 4 órakor Dobszay László Betle-

hemi játékát közösségünk tagjai, felnőt-

tek és gyerekek együtt adják elő. Éjjel 

½12 órakor templomunk énekara kará-

csonyi zenés, verses áhítatot tart, majd 

éjfélkor karácsonyi ünnepi szentmise 

lesz;

� december 25. péntek, Jézus szü-
letése, Ka rá csony ünnepe: ½8 óra pász-

torok miséje, ½10 óra ünnepi szentmise, 

18 óra szentmise;

� december 26. szombat, Ka rá csony 
másodnapja: ½8 és ½10 óra szent mise;

� december 27. vasárnap, Szent Csa-
lád vasárnapja: ½8, ½10 és 18 órakor 

szentmise;

� december 31. csütörtök, Szent Szil-
vesz ter pápa emléknapja, évvége: 
18 órakor évvégi hálaadó ünnepi szent-

mise, Te Deum;

� 2015. január 1. péntek (Újév), Szűz 
Mária Istenanyaságának ünnepe (pa-
rancsolt ünnep): ½8  óra és ½10 óra 

szent mise, 18 óra ünnepi szent mise. MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,

alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében

Megjelenik évente nyolcszor
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