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KARÁCSONY
Karácsony a megtestesülés ünnepe. A mindenható Isten, a Mennyei Atya annyira
szeretett minket, bűnösöket, hogy nem hagyott magunkra, hanem elküldte egyszülött Fiát, az Igét, hogy vegye fel az emberi testet, egész emberi természetünket –
a bűnt kivéve –, és magára véve bűneinket vezessen minket az Isten Országába. Nem
jótetteink miatt választott ki minket, sőt, inkább Isten ellenségei voltunk minden
alkalommal, amikor a saját akaratunkat kerestük, és nem Isten terveit.
Urunk Megjelenése, Vízkereszt ünnepe szintén a megtestesülés ünnepe amely a keleti kereszténység hagyományából ered, mint megnyilvánulása (epifánia) Jézus
Krisztus isteni mivoltának (ahogy a megkeresztelkedés és a kánai mennyegző is)
a pogányok előtt is – őket jelképezik a három királyok.
Isten közösség: Atya, Fiú, Szentlélek (ajándék). A Fiú is egy családba született, megszentelve azt. A család, amely apából, anyából és gyermekből áll, a Szentháromság
képe itt a földön – pontosan ezért támadja annyira a világ ezt a képet, elhomályosítva ennek igazi értelmét és tartalmát. Isten egy családba akart megszületni, itt akart
felnőni, a család szent közösség, házi egyház, domus ecclesia. Itt kellene átadni a hitet, a reményt, a szeretetet, az imádságot, a megbocsátást.
Ez a karácsony újra hív minket megtérni Isten terveihez, a családhoz, amely az élet
laboratóriuma, ahol egy új keresztény nemzedék nőhet fel. Sok kísértésnek van kitéve a család. Milyen kevés család imádkozik együtt minden nap, akár csak egy Miatyánkot, és milyen hosszú időt töltünk el a tv, a számítógép, a telefon előtt. Ha nem
Istennek szolgálunk, akkor az ördögnek szolgálunk. Ez az egyszerű alázatos élet, a
názáreti Szent Család élete ragyogjon fel a szívünkben, és űzze el a pénz imádatát,
a siker bálványozását, hogy mindig a saját igazunkat keressük. Nagyobb boldogság
adni, mint kapni, ezt mondta Jézus, és ez valósul meg a keresztény családban is.
Amíg csak a saját kényelmünket keressük, mindig nyugtalanok leszünk.
Krisztus születése az Atya szeretetének az ünnepe, aki gyengeségben közeledik hozzánk, nem hatalommal, hogy meg ne ijedjünk tőle. Tárjuk ki a szívünket a gyermek
Jézus előtt! A mi gyengeségünkben jelenik meg Ő. Egy család, amely nyitott az élet
továbbadására, többet tesz a világért, mint aki elmegy a holdra.



csodálatos dologra hív bennünket: arra, hogy Isten legyen látható a mi éle Isten
tünkön, és a mi gyengeségünkön keresztül, hogy olyanok legyünk, mint a názáreti
Család.
A világ bálványai erősek, de Isten erősebb!

K. S.

A RÓMAI MISEKÖNYVBŐL

A HÍVEK TESTTARTÁSA
A SZENTMISÉBEN
Hogy jobban rész tudjunk venni a Szent
misében, érdemes tanulmányoznunk
a Római Misekönyv Általános Rendel
kezéseit, amelyek mélyebben bevezetnek
minket a Húsvéti misztériumba, amely
a Szentmisében jelenvalóvá válik. Elsőnek
azt a gyakorlatot szeretnénk meghonosí
tani, hogy a hívek a kezdő énektől egészen
a pap könyörgéséig állva maradjanak, ez
zel is kifejezve, hogy a pap az ő nevükben
imádkozik, és hogy egységben vannak vele.

30.
A papra tartozó részek között első helyen áll
az Eucharisztikus ima. Az egész ünneplésnek ez a csúcspontja. A papra tartoznak továbbá a könyörgések, mégpedig a Könyörgés (collecta), a Felajánló könyörgés (oratio
super oblata) és az Áldozás utáni könyörgés (oratio post communionem). Ezeket az
imádságokat a pap, aki Krisztus személyének képviselőjeként a közösség elöljárója,
Istenhez intézi az egész szent nép és minden jelenlevő nevében. Méltán nevezzük
ezeket az imákat elöljárói imádságoknak.

43.
A hívek álljanak a Kezdőének elejétől, illet-
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ve a pap oltárhoz vonulásától egészen a Könyörgés (collecta) végéig, az Alleluja éneklésekor Evangélium előtt; az Evangélium,
továbbá a Hitvallás és az Egyetemes könyörgések alatt (…)
Ez azt jelenti, hogy állva kellene énekelni,
a Dicsőséget is, amely gyakorlatot a szer
zetesek hűen megtartanak. Szeretnénk ezt
a jó szokást, helyes gyakorlatot a mi temp
lomunkban is bevezetni, ahogy a reggeli
roráte miséken gyakoroltunk is, azzal a
meghagyással, hogy ha egy püspök jön, és
ő leül a Dicsőség alatt, akkor természete
sen mi is üljünk le, hiszen az elnök Krisztus
személyében jelenik meg a Szentmisében.
Ahol az a szokás, hogy a nép a Sanctus
(Szent vagy) befejezésétől térdel az Eucharisztikus ima befejezéséig, és az áldozás
előtt, amikor a pap az Íme, az Isten Bárá
nya... szavakat mondja, azt dicséretesen
tartsák meg. Azok pedig, akik nem térdelnek le az átváltoztatáskor, mély meghajlást
végezzenek akkor, amikor a pap az átváltoztatás után térdet hajt.
Tehát mind a két módja helyes és érvényes
a tisztelet kimutatásának, jóllehet a mise
könyv a mély meghajlást ajánlja.
K. S.
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HÓNAPSOROLÓ

DECEMBER
December hagyományos magyar neve Ka
rácsony hava. A hónap jeles szentje Szent
I. Szilveszter pápa. Római születésű volt,
s majdnem huszonkét évig, 314-től 335-ig
volt pápa, tehát pápasága kezdete egybeesik
a szabad vallásgyakorlással (Nagy Konstantin türelmi rendelete). Szilveszter Diocletianus császár uralkodása alatt üldöztetést szenvedett hitéért.

Szilveszter pápaságának egyik legfontosabb teendője az egyházi élet megszervezése volt Rómában. Maga a császár nem
kedvelte Rómát, egész uralkodása alatt csak
háromszor fordult meg ott, akkor is csak
rövid időre. Ennek köszönhetően nem került összeütközésbe a császár és a pápa. Ellentétben a keleti püspökökkel.
A római püspökség primátusát oly módon óvta a pápa, hogy távol maradt a más
városokban rendezett zsinatoktól, melyeket
a császár hívott össze. Ezeken csak követeivel képviseltette magát. Ez okos politika
volt, mert ezzel gátat tudott vetni a császár befolyásának az egyház belső ügyeire.
Az arles-i zsinatra azt az indoklást küldte,
hogy nem hagyhatja el az Apostolok sírját.
2016. DECEMBER 24.

S ez így is maradt egészen a középkor végéig: a pápák személyesen nem vettek részt a
Rómán kívüli zsinatokon.
A császártól az első nagy adományt
Miltiádész pápa kapta: a Lateráni palotát
a pápa rendelkezésére bocsátotta. A nagy
római templomok építése azonban már
Szilveszter idejében történik. Konstantin
elrendelte, hogy a Lateráni palota mellé
építsenek egy nagy bazilikát, amely
később a „Minden Templomok Anyja”
nevet kapta. A pápák egészen a XIV.
századig ebben a palotában éltek, és
innen gyakorolták pápai hatalmukat.
Szilveszter ideje alatt készült el a Vatikáni-dombon a Szent Péter sírja fölötti
bazilika. Pál apostol sírja fölé egy kisebb bazilikát kezdtek építeni az ostiai
út mentén. A Laterántól nem messze
pedig megkezdték a Szent Kereszt-bazilika építését.
Szilveszterről semmi írott emlék nem
maradt ránk. Zsinatról nem tudunk, amit
Rómában tartott volna. A követektől eltekintve nem avatkozott bele a krisztológiai
vitákba.
Száz esztendővel Szilveszter halála után
elkezdődött a hiánypótló legendák költése.
Ezek szerint Szilveszter és a császár szoros
kapcsolatban állt egymással, holott valószínűleg szót sem váltottak.
Istenünk, kérünk, Szent Szilveszter pápa
közbenjárására segítsd népedet, hogy jelen
életét kormányzásod alatt élje, és boldogan
találhasson el az örök életre!
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
2009.
N. K. E.
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VISSZATEKINTŐ
örülünk, hogy adományainkkal támogathatjuk rászoruló testvéreinket.
SZ. K.

KARITÁSZ-VÁSÁR
A TEMPLOMKERTBEN
2016. december 4. és 11.

KÉZMŰVES DÉLUTÁN
A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
2016. december 3.
Szombat délután ügyes kezű felnőttekkel
és gyerekekkel telt meg a Don Bosco Közösségi Ház. Lelkesen készítettük a mézeskalácsot, szállt a liszt, mint a hó, pirult
a sütemény, csodálatos illatok töltötték be
a termet. Amint kihűlt, jöhetett a díszítés,
majd a csomagolás – hiszen másnap ezek
a finomságok már kis csomagokban várták
vevőiket a Karitász-vásáron.
Készítettünk más szépségeket is: gyöngyös csillagokat, színes gömböket, harangokat, szíveket, asztali díszeket.
Köszönet minden lelkes résztvevőnek,
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Idén is megrendeztük kirakodóvásárunkat,
melyen házi sütiket, saját készítésű díszeket,
apró csecsebecséket, játékokat kínáltunk,
melyeket az asszonykörösök és a kézműves
foglalkozáson résztvevők ügyes kezeinek
köszönhettük.
Minden évben van egy család, akik bőkezűen felajánlják segítségüket az egyéb
ajándéktárgyak beszerzésére. Saját „termékeink” mellett eljött hozzánk árusítani – és
a bevétel egy részét a Karitásznak ajánlani –
a széki néni szőtteseivel, hímzett kézimun
káival és a „gyöngyös” hölgy ékszereivel.
Akik ilyen módon akartak adakozni, azoknak biztosan sikerült találni valami szépet
vagy finomat.
Az összegyűlt pénzből többeknek is segíteni tudtunk: kinek egy élelmiszerutalván�nyal, kinek egy közüzemi számla vagy hitelrészlet kifizetésével, másnak a hajléktalan
szállóra való befizetéssel. Szükség van erre
a bevételre, ezért biztatok mindenkit, hogy
ötlettel, felajánlással, saját keze munkájával,
áruval, szervezéssel a jövőben is járuljon
hozzá ehhez a nemes célhoz.
L. K. D.

EGYNAPOS MINITÁBOR
2016. december 22.
Ebben az évben sajnos nagyon rövid a téli
szünet, így őszi minitáborunk majdnem
elmaradt. Ám többen kérdezték: most nem
lesz minitábor? Fiataljaink és a gyerekek is
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hiányolták a közös találkozást, a közös élményeket. Megígértük hát, hogy nem maradnak le semmi jóról, csak az utazásról és
az ottalvásról, és egy napot együtt töltöttünk a közösségi házunkban.
A nap ugyanúgy zajlott, mint az „utazós”
táborok középső napjai általában: volt lelki ráhangolódás, közös játék, sport, finom
ebéd, kézműves foglalkozás, csendes, meghitt beszélgetés, vidám szórakoztató vetél-

kedő, de társasjáték és esti mese is – bár
nem este –, ó, és a mozit majdnem elfelejtettem. Mindez természetesen a karácsony
jegyében. Már korán reggel a roráté szentmisén indítottunk, és reményeink szerint
boldog, fáradt gyerekeket adtunk át a szülőknek este 6 órakor.
Tavasszal – 2017. március 3–5. – megint
„rendes” minitábor lesz!
Sándor atya, Éva néni és Kati néni

KARÁCSONYI NÉPSZOKÁSOK
SVÁB BETLEHEMEZÉS:
A CHRISTKINDL
Katalin napján megszűntek a vigasságok és
átadták helyüket a karácsonyi készülődésnek. A karácsonyi ünnepkör adventtől vízkeresztig tart. Az első adventi gyertya meggyújtását követő négy hét több nevezetes
napban is bővelkedik. Ekkor emlékezünk
meg Szent Barbaráról, Szent Miklósról és
Szent Luciáról is.
A bakonyi sváb falvak nagy eseménye
a Christkindl-járás volt, ami hasonló, mint
a magyar betlehemezés. A házról házra járó,
3-4 lányból és 1 fiúból álló csapatot 13-14
éves gyerekek alkották. Kiválasztásukkor
lényeges szempont volt, hogy szépen tudjanak énekelni, keresztények legyenek, illetve
előnyben részesítették a szegényebb családból származó gyerekeket.
Az angyaloknak és Máriának csillogóan

2016. DECEMBER 24.

díszített hófehér ruhája sok munkát igényelt. Először a ház előtt énekeltek, így kérve bebocsátást, majd „Dicsértessék a Jézus
Krisztus” köszönéssel beléptek a házba.
Éneküket csengőszóval kísérték, majd két
angyal bevitte és szétosztotta a gyerekek
között az ajándékokat. Közben a családfő
József kalapjába pénzt hullatott. Ezután az
egyik angyal minden családtagot vesszővel gyengén vállon veregetett, hogy kiűzze
belőlük a rossz szellemeket és áldott karácsonyt kívántak. Meleg teával, kaláccsal,
esetenként a ruhájukra varrható csipkével,
szalaggal hálálták meg a köszöntést. Az éjféli misén az oltár két oldalán állva emelték
a szertartás fényét.
A sok hasonlóság ellenére lényeges eltérések fedezhethetők fel a településeken
ápolt szokások között.
Egy sváb karácsonyi köszöntéssel kívánok áldott, békés, boldog karácsonyt:
„Wir wünschen glückseelige Weihnachst
feiertage, / langes Leben, Gesundheit, /
Frieden und Einigkeit, / und das neugebo
rene Jesulein in Euren Herzen hinein!”
(Boldog lelkületű karácsonyi ünnepeket
kívánunk, / hosszú életet, egészséget, / békét és egységet, / és az újszülött Kisjézust
a szívetekbe!)
K. L. M.
A képen a Piros Iskola tanulói láthatók
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ISMERŐS ARCOK

KÁPOSZTÁSSY BÉLA ATYA
Többen is vagyunk, akik nagy örömmel hallottuk a hírt, hogy Gyál és Felsőpakony
plébánosa, Káposztássy Béla atya jön az idei ádventben lelkigyakorlatot tartani.
Örömünk oka, hogy együtt tanultuk vele az egyetemen a teológiát, Szabó Attila és
felesége, Szigeti Annamária, Bartal Attila és Vadas Tamás is. Mise után Attiláékkal
együtt beszélgettünk Bélával, felelevenítettük a régi emlékeket, a diósgyőri újmisét
– ami 22 éve volt –, meg a közös ismerősöket emlegettük. Utána arra kértük,
hogy a Mustármag olvasóinak is mutatkozzon be.
 Nekem a liturgia és a gyakorlati lelkipásztorkodás a szakterületeim. Innentől
fogva nagyon fontos egyáltalán az, hogy
miért csinál az ember rituálékat, a hétköznapi élet rituáléi meg a szentmisék, az
egyháznak a szertartásossága, ezek hogyan
kapcsolódnak össze. Hogy kezdődik az életünk rituális állandósággal, visszatéréssel,
az anyai jelenléttel kezdve, ott is ugyanaz
a visszatérés, mindig ugyanúgy csinálunk
dolgokat, ez idővel a gyerek számára állan-
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dósítja az anya jelenlétét. Valami ilyesmit
csinálunk a liturgiában is, hogy állandóan
ugyanazokat a dolgokat ismételjük, közben
kapcsolatot tartunk fönt Istennel, aki szólított bennünket, és hív közelebb magához.
Nem mindegy hogyan végezzük a liturgiát, hogy mennyire vagyunk előkészülve.
Mennyire tudjuk egy-egy szertartás értelmét, vagy egy gesztust mennyire úgy végzünk, hogy az ne csak érvényesen közvetítse Istennek a szentségét, hanem maga a
gesztus is kifejező legyen. Maga az emberi
gesztus ami hordózója az isteni kegyelemnek, mutasson valamit.
 A másik fontos terület a lelkigondozás,
egyéni lelkivezetés és házaspárok kísérése,
bajba került emberek segítése. Hogy velük
foglalkozom, azzal kapcsolatban azt tartom
fontosnak, hogy ez annak a bensővé tétele,
amit hiszünk, ami azt jelenti, hogy a szeretetet gyakoroljuk, és ez hogy megy nagyon
gyakorlatiasan, hétköznapi módon. Fontos
a jegyesoktatás, nagyon sokat találkozom
jegyesekkel mostanában. Néhány találkozást külön, néhányat pedig egyszerre több
párral közösen szervezünk, ezt idén kezdtem el bevezetni. Mindig a személyes történet és a fejlődés a fontos, a jövő felé haladás.
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Akár egy házasság megkötése, akár a múltunkkal való megbékélés az abból való építkezés, Istennel és a másik emberrel.
 Emellett a Patrona Hungariae Gimnáziumban ebben a tanévben beszélgetek
a lányokkal. Arra kért az igazgatónő, hogy
igazi papként, lelkipásztorként legyek jelen,
ne oktassak most, hanem lelkigondozzam
őket. Nagyon jól vették, hogy most fél órát
beszélgetek mindenkivel, aki sorra kerül, és
egész nagy mélységekig megnyílnak, egész
személyes dolgok előkerülnek. Egy-egy nehezebb élethelyzettel kapcsolatban is nagy
bizalommal kérik, hogy beszéljük át.
Szeretem, hogy ott mindenfélével próbálkozunk, valahogy megszólítani ezeket a lányokat, éreztem tanárként, hogy ez sokszor
nehéz. Nagyon nehéz látni ezt az öntudatos
felnövekvő nemzedéket, ahol a tanárnak
kell fejre állnia, hogy neki elég érdekes és
szórakoztató legyen az óra, merthogy neki
csak akkor jó, ha minden annyira szórakoztató, és annyira róla szól, és közben pedig annyira erősen dacol. Ez persze minden
korban így volt. Amikor még ezt is megkapod, az nehézzé teszi. Ezekben a beszélgetésekben az a jó, hogy ez itt eltűnik, ez nem
kötelező. Ezért sem tanítok, hogy ne az legyen, hogy aki az órán egyest adott neki,
azzal beszélgessen.
 Fontos az is, hogy sportolok. Két hete
megkeresett egy műsorkészítő hölgy, szólt
neki valaki, hogy van itt „egy ilyen jiu
jitsuzós pap”, és ez érdekes lehet. Két hete
csütörtökön volt a forgatás, a múlt csütörtökön pedig már föl is került a film a netre le.
Szeretem a nem vallásos közeget is, a nem
hívő emberek szemével gondolkozni, és rátekinteni az egyházra. Ezekben a kapcsolatokban ez mindig megadatik. Több olyan
barátom van edzésekről, akik nem hívők,
akár kereszteletlenek, és nagyon érdekes
beszélgetni velük. Sok mindent máshogy
2016. DECEMBER 24.

képzelnek el, például úgy, hogy egy pappal
nem lehet viccelni. Nyilván nem minden
pappal lenne így, mint velem, ezért is csodálkoznak, de benne van az is, hogy nem is
nagyon ismerik az egyház belső struktúráját.
K. B.
A cikkben említett kisfilm itt nézhető meg:
http://szemlelek.blog.hu/2016/12/16/a_lila_
oves_pap

VERSSAROK
Ezúttal Némethné Kiss Erika ajánlását válasz
tottunk:

Babits Mihály:

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.
Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-űr szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult...
Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük hogy „megszületett”!
Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.
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HIRDETÉSEINK
KARÁCSONYI MISEREND:
K december 24. szombat, Szenteste:
délután 4 órakor Dobszay László Betle
hemi játékát közösségünk tagjai, felnőttek és gyerekek együtt adják elő. Éjjel
½12 órakor templomunk énekara karácsonyi zenés, verses áhítatot tart, majd
éjfélkor karácsonyi ünnepi szentmise
lesz;
K december 25. vasárnap, Jézus szü
letése, Karácsony ünnepe: ½8 óra pász
torok miséje, ½10 óra ünnepi szentmise,
18 óra szentmise;
K december 26. hétfő, Karácsony má
sodnapja: ½8 és ½10 óra szentmise;
K december 31. szombat, Szent Szil
vesz
ter pápa emléknapja, évvége:
18 órakor évvégi hálaadó ünnepi szentmise, Te Deum;
K 2017. január 1. vasárnap (Újév),
Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe
(parancsolt ünnep): ½8 óra és ½10 óra
szentmise, 18 óra ünnepi szentmise.
LITURGIKUS ESEMÉNYEK
K január 6. péntek: Urunk Megjelenésének
főünnepe, Vízkereszt (parancsolt ünnep!).
Mivel munkanap, ezért 7:30 órakor és 18 órakor is lesznek szentmisék;
K január 7. szombat: elsőszombat, 17:15 órától imádkozzuk a rózsafüzért, majd 18 órától
szentmise lesz;
K január 13. péntek: a Fatimai imádság a kertvárosi Árpád-házi Szent Margit templomban
lesz – 17 órától rózsafüzér, majd szentmise;
K január 15–21. vasárnap–szombat: ökumenikus imahét a keresztények egységéért;
K január 16. hétfő: 24 órás szentségimádás;
K február 2. kedd: Urunk Bemutatásának ünnepe (Gyertyaszentelő Boldogasszony), szentmise 18 órakor lesz – gyertyaszenteléssel;

K február 3. péntek: Szent Balázs püspök
és vértanú emléknapja, egyben elsőpéntek.
18 órától a szentmisét Jézus Szíve tiszteletére
mutatjuk be, melynek végén Balázs-áldásban
részesülhetünk, amit a vasárnapi szentmisék
végén is osztunk;
K február 4. szombat: elsőszombat, 17:15 órától rózsafüzér, majd 18 órától szentmise lesz.

ANYAKÖNYVI ADATOK:
TEMETÉSEK

† Paróczai Károlyné (sz. Dobosi Ilona)
születési év: 1940
temetés ideje: 2016. november 25.
† Nagy Anna (sz. Tamás Anna)
születési év: 1958
temetés ideje: 2016. december 2.
† Orbán Gyuláné
(sz. Mészáros Irén Berta)
születési év: 1925
temetés ideje: 2016. december 7.
† Kapin Ferenc (sz. Papp Etelka)
születési év: 1932
temetés ideje: 2016. december 9.
† Bokor Irén (sz. Kovács Irén)
születési év: 1942
temetés ideje: 2016. december 16.

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
Megjelenik évente hatszor
Szerkesztőség:
Kulcsár Sándor (K. S.), Hajdu Noémi (H. N.),
Knábné Lakatos Mariann (K. L. M.), Maros Pál (M. P.),
Mayer Gabriella (M. G.), Némethné Kiss Erika (N. K. E.)
Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még:
Keppinger Boglárka (K. B.), Lángné Kovács Dóra (L. K. D.),
Szegedi Katalin (SZ. K.)
A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15.
Telefon: 292-1407
e-mail: szemere.mustarmag@gmail.com
Plébániánk honlapján – www.szemere.plebania.hu

