
 

MÉGIS 
„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt,  hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!” 

2014. karácsony A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu 

„Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, 
 MÉGIS SZERESD ŐKET” (Calcuttai Boldog Teréz)

Urunk, kérünk, fogadd közösségünk szívből jövő imáit, és segítsd törekvéseinket!  
Add, hogy Szent II. János Pál pápa épülő templomunk égi közbenjárója lehessen! 

  

 

 

 

 

    

 

 
"Olyan páratlan, tündöklő vallás egy sincs, mint a tiétek. Tiszta költészet… Ti 

nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tettétek az életet, amely magában 
fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatába 
állítottátok fel a csúcsokat: építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, 
költészetben egyaránt. 

November 1-jén, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embe-
reket a temetőbe, és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és mécslángjait. Virággal 
borítjátok a sírokat, és figyelmeztetitek a világot az elmúlásra…  

Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben lám-
pásos emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé, és teli to-
rokkal énekeltetitek az „Ó fényességes szép hajnal” kezdetű ódon ádventi éneket. 
A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti 
azt mondjátok: nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget, és sose lá-
tott fényt gyújt a világnak. Az ádventi emberek remélnek, és várják a fényt. A vá-
rakozásban kicsordul az ajándékozási kedv.  

Titokban vásároljátok szeretteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ün-
nepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, 
amelyet „szentestének” neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában 
azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, amelynek sziporkái New York-
tól Tokióig látszanak. – Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül.” 

 

Harsányi Lajos Emberek és események című művéből – melyet költő barátjá-
val, Kosztolányi Dezsővel folytatott beszélgetései nyomán jegyzett le – e részlet 
felidézésével a negyedik adventi gyertyagyújtás alkalmával a karácsonyváró lel-
kigyakorlatunkat vezető Nobilis Márió atya ajándékozott meg bennünket. (szerk.) 
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RÉGI KARÁCSONYOK

Hárman voltunk kistestvérek. A 
háború még közelmúlt volt: édes-
apánk frontélményei a vacsoraasz-
talnál összekeveredtek magaköltötte 
meséivel. A városban is még lépten-
nyomon a háború emlékeibe botlot-
tunk. Romtelkek éktelenkedtek a 
házsorok között, s a boltok kínálata 
igencsak foghíjas volt. Nagyanyánk 
emlegetett gyakran „békebeli” dol-
gokat, amiket mi csak ezekből az 
elejtett mondatokból ismertünk: na-
rancs, kakaó, babkávé… Kedves 
ételünk volt a „hadipecsenye”, amit 
máig nagyon szeretünk, s amit má-
sok burgonyakrokettnek hívnak. 
„Műmézet” is ettünk. (Ezzel az ele-
dellel aztán 1965-ben az NDK-ban 
találkoztam: címkéje szerint 
„Künstlicher Honig”.) Egy cipő- 
vagy télikabátvásárlás pedig bizony 
jó félnapos gyalogtúra volt végig a 
Nagykörúton, Rákóczi úton, s jó, ha 
első utunkon sikerült beszerezni. 

Az életünk azonban nem volt 
szomorú. Megszoktuk ezeket a vi-
szonyokat, annál inkább, mert a há-
ború utáni éveket, a romeltakarítást 
és újjáépítést a hidegháború évei 
követték, ami talán még nagyobb 
áruhiánnyal járt. A békekölcsön-
jegyzés és Sztálinváros építése ide-
jén a boltok talán még üresebbek 
voltak, mint a negyvenes években. 
Frank kávé és árpakávé járta, a ka-
kaót pedig valami „reggeli ital” ne-
vű barna por helyettesítette. Első 
pantallómat 14 éves koromban kap-

tam – addig telente mackónadrág-
ban jártam, vagy hosszú cérnaharis-
nyában szégyenkeztem osztálytársa-
im előtt. 

A nyarakat vidéken töltöttük 
nagyanyánk egyetlen szobájában 
zsúfolódva össze. No de ki érezte 
azt zsúfoltságnak, mikor ott volt a 
végtelen várkert és iskolakert, ké-
sőbb a Bodrog-part, és egy husáng-
gal, egy darab madzaggal, ha akar-
tam, indián, olimpikon vagy sikeres 
horgász lehettem? Iskolaidőben pe-
dig gombfoci csapatunk mindnyá-
junknak volt – egy-egy jó kabát-
gombra aukciókat rendeztünk! –, s 
egyetlen bőrlabda az egész osztály 
számára elegendő volt sporteszköz 
gyanánt. 

Az év egyik csúcspontja kétségte-
lenül a karácsony volt. 

Nehéz azt megmagyarázni, hogy 
miért. 

Persze nagyon vártuk az ajándé-
kokat. De mégis inkább a karácsony 
hangulata volt az, ami hetekre elva-
rázsolt bennünket. A várakozás 
minden apróságnak rituális színeze-
tet adott. Első elemista koromban a 
hittan még rendes iskolai tantárgy 
volt, s a hittanórákat az osztály kü-
lönböző felekezetű – katolikus, pro-
testáns, zsidó – diákjainak külön-
külön kis csoportokban tartották. A 
tisztelendő bácsi a táblára pálcika-
emberekkel rajzolta fel Ábrahám 
áldozatát. Később azonban meg-
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szűnt az iskolai hittan, s mi megta-
nultuk, hogy hittanról, vallásról 
nyilvánosan nem szabad beszélni. 
Vasárnap délelőttönként népnevelők 
járták a házakat, becsöngetve min-
den lakásba, s mikor egyszer édes-
anyám óvatlanul elkottyantotta, 
hogy a gyerekek templomban van-
nak, ez majdnem édesapánk állásá-
ba került. Otthon viszont a Kisjézus 
várása mindennapi feladattá és él-
ménnyé vált. 

Kisinget szabtunk papírból, s este 
édesanyánk értékelte a napi maga-
tartásunkat. Jócselekedetért, jó ma-
gatartásért jutalomként egy kis roj-
tot ollóztunk az ingecske aljába. Az 
volt a cél, hogy az ünnepre minél 
gazdagabb legyen ez a rojtokból 
gyűjtött díszítés. Később aztán, mi-
kor már nagyobbak lettünk, s a ka-
rácsony gyermeki titka leleplező-
dött, megfordult a dolog. Akkor már 
mi is azon mesterkedtünk, hogy 
szüleinknek, testvéreinknek valami 
apró ajándékot ügyeskedjünk össze. 
Így készítettem például édesapám-
nak furnérlemezből, magyaros dí-
szítésekkel pipaállványt. 

De az is misztikus emlékem, hogy 
amikor még nem lehetett a boltok-
ban szaloncukrot kapni – vagy csak 
túl drága volt?, ez még a negyvenes 
években lehetett –, nagyanyánk há-
zilag készített sütőben karamellás, 
fahéjas masszát, s azt szaloncukor-
nak felkockázva magunk csomagol-
tuk selyempapírba, sztaniolba, hogy 
aztán kitegyük az ablakba, s reggel-

re hűlt helye legyen. Elvitték az an-
gyalok! Mi pedig dobogó szívvel 
láttuk viszont a karácsonyfán. Lám, 
az a fa az égből jött, angyalok hoz-
ták, de a mi kezünk munkája is dí-
szíti! 

A szenteste napján szigorú böjtöt 
tartottunk. A délelőtt takarítással 
telt. Ebédre rendesen krumplipüré 
volt paradicsommártással. Délután 
mindig vendégségbe mentünk 
gyermektelen nagynénénkhez, s 
csak sötétedéskor tértünk haza. (Ez 
annyira családi szokássá lett, hogy 
egy generációval később már nagy-
diák lányaink is ragaszkodtak hoz-
zá, hogy ők nem díszítenek kará-
csonyfát, az édesapa dolga, ők dél-
után sétálni mennek.)  

Hazatérvén pedig a feszültség te-
tőfokára hágott.  

Két szobánk volt, de csak az elő-
szobából nyíló nagyobbikat tudtuk 
fűteni. Ott gyűlt össze a család, míg 
a belső szoba ajtaja zárva volt, s 
onnan néha titokzatos hangok szű-
rődtek ki. Aztán egyszer csak csen-
gőszó hallatszott, kinyílott az ajtó, s 
mi áhítatosan átóvakodtunk a belső 
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szobába, a gyertyafényben ragyogó 
karácsonyfa elé. Néztük, néztük a 
fénylő csodát, a csillagszórót és a fa 
csúcsán ragyogó toronydíszt. Félén-
ken, de aztán mind bátrabban éne-
kelni kezdtük a Mennyből az an-
gyalt. 

Ez volt, és mindmáig ez maradt 
számomra az ünnep csúcspontja, a 
karácsonyi ének. Mindig rossz éne-
kes voltam, mára meg végképp hűt-
lenek lettek hozzám a hangszálaim, 
de karácsonykor ma is énekelni 
kezd bennem valami. Ez az ének 
visszarepít a gyerekkori tiszta érzé-
sek birodalmába, s feledtet mindent, 
ami ettől idegen.  

Írni olyan, mint tükörbe nézni. 
Most, hogy ezekkel a sorokkal ed-
dig jutottam, elém mered a kérdés: 
Mi hát az, amit a karácsonyi ének, 
ha csak egy kurta estére is, velem 
elfeledtet? Fel tudom-e sorolni, meg 
tudom-e nevezni, mi az, ami a kará-
csonyból szól hozzám, néz rám, int 
nekem, és mik azok, amik idegenek 
tőle, mert nem az ünnep igazi üze-
netét hordozzák, hanem a ráagga-
tott, a belecsimpaszkodó, az ünnep-
pel és általa kofálkodó emberi ver-
sengés, nyerészkedés, pojácaság 
kellékei és termékei? 

Leltárba venni mindezt lehetetlen. 
De a lelke mélyén az ember szinte 
teljes biztonsággal tudja, mi az, 
amit a karácsonyváró forgatagban 
ítélkező lelke jobbjára, s mi az, amit 
baljára kell sorolnia. Tán profánnak 
tűnő párhuzam, de nekem szinte 

jelnek tűnik, hogy pár napja József 
Attila – furcsa módon igencsak ba-
los – Munkások c. versének sorai 
visszhangoznak bennem: „Forgo-
lódnak a tőkés birodalmak, / csattog 
világot szaggató foguk… / Egy nyál 
a tenger, termelő zabálás…”  

Nem folytatom, annyira naturális 
az ő diagnózisa, és annyira nem ka-
rácsonyi a vers. Kérjük inkább a 
költőt, vezessen vissza „Máriához, a 
boldogságos kismamához, aki hulló 
könnye záporán át alig látja Jézus-
káját, s ahol a sok pásztor mind mu-
zsikál”. Feledjük el, hagyjuk ma-
gunk mögött világunk mai vásárait! 
Térjünk vissza gyermeki naivitással 
és kiküzdött felnőtt hittel a Gyer-
mek-Jézus jászolához! Keressük 
meg saját gyermekkori karácso-
nyunkat, s akkor elénekelve a 
Mennyből az angyalt kibonthatjuk 
az isteni ajándék szalagját: A Kisjé-
zus megszületett, örvendjünk! 
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MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen  

terjesztett időszaki kiadványa. 
Megjelenik évente négy alkalommal. 
Felelős szerkesztő: Reményi Judit 

(judit@remenyicsalad.hu) 
www.ude.hu 

Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen 
közlünk 

A nyomtatást támogatta:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma  

(NEA-KK-12-M-0979) 
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HOGYAN TOVÁBB TEMPLOMÉPÍTÉS?
Eljött az év vége. Tekintsünk egy ki-

csit vissza, mi is történt templomépítés 
terén ebben az évben! A külső szemlélő 
számára látszólag nem sok minden, hi-
szen az életterünkben nagyjából semmi 
sem változott. 2013-ban hatalmas erő-
feszítésekkel beköltöztünk, elfoglalhat-
tuk oly régen vágyott templomunkat. A 
templomépítő csapat egy kissé elfáradt, 
lassan 10 éve napi elfoglaltságot jelen-
tett az építkezés előkészítése és bonyo-
lítása sokunknak. 2014 arról szólt, hogy 
rendbe szedjük sorainkat, rendezzük 
adósságainkat, megtervezzük és előké-
szítsük a további lépéseket.  

A tavalyi évben ahhoz, hogy be tudjunk 
költözni és ne kelljen újra kiköltözni, a 
templomtér teljes festését el kellett vé-
gezni. Ehhez a Budajenői Egyházköz-
ségtől kaptunk kölcsönt, amit ezúton is 
hálásan köszönünk nekik. Tavaly az 
egyházmegye nem tudott támogatást 
adni az építkezéshez, mert más dolgok 
élveztek prioritást, mint például a bu-
dakeszi Prohászka Gimnázium torna-
csarnokának megépítése. Ebben az év-
ben annyi támogatást tudott már adni az 
Egyházmegye, hogy a tavalyi adóssá-
gainkat ki tudtuk fizetni.  

A nagy építkezésben és a templomtér 
használatbavételi engedélyének meg-
szerzésének hevületében megfeledkez-
tünk arról, hogy a jogszabályok meg-
változtak, és a plébániai rész építési en-
gedélye lejárt. Hosszú hónapokon ke-
resztül a bürokrácia útjait róttuk a meg-
változott jogszabályok útvesztőiben, de 
végül sikerült, és jövő év augusztus vé-
géig megkaptuk a hosszabbítást.  

Újabb adminisztráció és nem túl lát-
ványos munka következett. Összeállí-
tottuk a költségvetést, hogy mibe is ke-
rül a plébániai rész befejezése legalább 
olyan szinten, hogy a használatbavételi 
engedélyt arra is megkapjuk. Erre nin-
csen meg a teljes fedezet, így az Egy-
házmegyéhez beadtunk egy támogatási 
kérelmet, amit remélhetőleg pozitívan 
bírálnak el, és így elkezdhetjük a mun-
kálatokat. Ebben az évben is kaptunk 
állami támogatást, amiből az épület 
északi oldalát befejezhettük a torony 
vonaláig, így a bádogozást is a tető ma-
radék részein, „elvarrhattuk” a szegé-
lyeket mindenütt. 

Sok kis aprósággal építgettük, szé-
pítgettük belülről templomunkat. A 
hangosítás kábelei és maga a hangosí-
tás is „eltűnt”. Az elektromos ablakok 
most már mindenütt működőképesek 
lettek. Elkészült a központi porszívó 
második üteme is, így most már a teljes 
templomot ezzel lehet takarítani.  
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A legfontosabb azonban ezen nem túl 
látványos lépések mellett a közösség 
épülése volt ebben az évben. Beköltö-
zésünkkel a közösség is nőtt, a lehető-
ségek újabb családokat vonzottak temp-
lomunkba. Az idősebbeknek is van már 
közösségük. Lajos vezetésével kéthe-
tente találkoznak. A szintén Lajos által 
vezetett felnőtt fiatalok csoportja is 
gyarapodott. Kialakult egy férfikör, 
erősödött az asszonykör, a családcso-
port is bővült, újabb emberek kapcso-
lódtak be az iskolai és óvodai hitokta-
tásba. Ezek mellett fontos szerepük van 
azoknak a kisebb csoportoknak is, akik 
a takarításban, a kert karbantartásában, 
a karitász munkában vesznek részt. Eb-

ben az évben talán a közösség épült 
gyorsabban és lendületesebben. Szépen 
alakul a ministránsok közössége is. 
Öröm látni, hogy hétről hétre újabb és 
újabb arcok jelennek meg közössé-
günkben, és újabb és újabb emberek 
vállalnak el egy-egy konkrét feladatot.  

Ha 2015-ben a plébániai részt is 
„lakhatóvá” tudjuk tenni, akkor megpi-
henhetünk, és újra erőt gyűjthetünk a 
belsőépítészeti kialakításokra. Nagyon 
jó, hogy menet közben tapasztalhatjuk 
meg, mi az, ami praktikus, mi az, amit 
esetleg át kellene gondolni, véglegesre 
másképpen kellene esetleg megoldani, 
mint ahogyan azt közel 10 éve kitalál-
tuk. Fontos, hogy ötleteit és elképzelé-
seit mindenki továbbítsa felénk, hogy 
tanuljunk az igényekből, észrevételek-
ből. Most már, hogy a szerkezeti épít-
kezésen túl vagyunk, építsük, szépítsük 
közösen lelki és valóságos templomun-
kat is! 

 

Schumicky András 

 

„Mi a célunk? 
A hazánk fiaira, és azok gyermekei és unokáira annyi szerencsét és áldást hozni, mennyire azt a 
mi tehetségünk végbe viheti. 

Hogyan dolgozhatunk legbölcsebben annak a nagy célnak elérésére? 
Úgy, hogy arra törekedünk, hogy a mostani ifjúság nevelésére oly nagy befolyást szerzünk ma-
gunknak, hogy azok több polgári virtusokkal bírjanak, mint a mi kortársaink és atyáink. – mert 
mi meg vagyunk arról győződve, hogy az emberiség csak az értelem, az erkölcs és a bölcsesség 
kiterjedése által léphet ama szerencse és áldás magasságára, melynek elnyerése a mi méltó cé-
lunk.”  

(Széchenyi, Wesselényi és Esterházy Mihály „erényszövetségének” alapelvei –
részlet Széchenyi István naplójából) 
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BÉRMÁLKOZÁS 
Idén november 16-án bérmálkoz-

tunk hosszas lelki felkészülés után. 
Egy összeszokott csapattá váltunk a 
bérmálkozás idejére, és lelkileg felké-
szülve álltunk az oltár elé, kérve a 
püspök atyát, hogy szolgáltassa ki 
nekünk a bérmálás szentségét. 

A bérmálkozók nagy részével már 
egészen kis korunk óta ismertük 
egymást a Regnum Marianum által, 
és nagy örömünkre szolgált, hogy 
együtt kaphattuk meg ezt a szentsé-
get. A többiekkel az egyházközségből 
ismerhettük egymást, és a közös lelki 
felkészülés során még jobban megis-
merhettük őket, és összekovácsolód-
hattunk. Mindnyájunknak nagyon so-
kat jelentett, hogy az egyház 
teljesjogú tagjaivá válhattunk, és még 
nagyobb örömünkre szolgált, hogy 
ezt együtt tehettük. 

A felkészülésünkben sokan segítet-
tek, egyengették utunkat és tanítottak 
minket. Ezen személyek közül sze-
retném kiemelni Harkai Gábor és 
Szűcs Balázs atyákat, Szloboda La-
jost és regnumi vezetőinket, akik iga-
zán meghatározó szerepet játszottak 
ebben a felkészítésben minden téren, 

és nélkülük nem sikerült volna úgy, 
ahogy. 

A november 16-i szentmisére mind 
felkészülve érkeztünk, lelkiekben 
megerősödve, és szerencsére minden 
tökéletesen zajlott le. Nagyon kö-
szönjük mindenkinek, aki segédkezett 
a megvalósításában, hogy egy felejt-
hetetlen ünnep legyen számunkra. 

Reméljük, ez a lelki megerősítés 
elmélyít mindnyájunkat a hitünkben, 
a jövőben aktívabban veszünk majd 
részt a közösségünk életében, és a 
csütörtöki jó hangulatú hittanórák is 
megmaradnak. Valamint végül, de 
nem utolsó sorban reméljük, hogy ez 
a kis csapat még sokáig tartja majd a 
kapcsolatot.  

A bérmálkozók, azaz Király Karolina, 
Kúti Ágnes, Török Rozália, Baricz 
Zsolt, Brückner Dániel, Kővágó And-
rás, Miczinger Menyhért, Miczinger 
Viktor, Schumicky Péter, Szabó Áron 
és Polgár Barnabás nevében, köszön-
jük! 

 

Polgár Barnabás
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ZENÉS MISE ADVENTBEN 
December 10-én, szerdán vendé-

günk volt az 1996-ban alakult 
Discantus énekegyüttes. Első gondo-
latra talán profánnak hathatott, hogy 
az adventi készület idején koncertet 
szervezünk templomunkban, ám – aki 
ott volt, hallotta és látta – a 15 fiatal 
zenész igazi zenés misét – Palestrina: 
Missa Nasce La Gioja Mia – adott 
elő. A profi énekhang és a szentély 
páratlan akusztikája mindnyájunk 
számára felejthetetlenné tette az al-
kalmat. 

A templomtér befogadta, felerősítette, 
majd sajátosan sugározta vissza a ze-
ne hangján elhangzott könyörgéseket, 
Isten dicsőítését és Szűz Mária dicsé-
retét. A hangzás sokszínűségét a férfi 
és női szólamokon belül felcsendülő 
sokféle énekhang (basszus, tenor, 
kontratenor, alt, szoprán) garantálta. 

Szentmisét hagyományosan egyet-
len pap mutat be, olykor – 
koncelebrált szentmiséken – több pap 
együtt. Ezt a zenés misét 15 művész 
adta elő, egyszerre énekelve. A sza-
vak így új értelmet nyertek a zenei 
környezetben. 

A koncert meghallgatása segítette 
mindnyájunk lelki ráhangolódását a 
közeledő karácsonyra, Jézus születé-
sének ünnepére. 

Az előadás végén – Gábor atya kö-
szönő szavait követően – méltán kí-
sérte vastaps az együttes kivonuló 
tagjait. Köszönjük, hogy eljöttek és 
örömet okoztak nekünk! 

Jó volna minél több koncertnek 
örülni új templomunk falai között. 
Köszönet illeti Jordán Lacit a lelkes 
szervezésért és mindenkit, aki segítet-
te munkájában! 

 

KI 
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SOHA NEM KÉSŐ 

A pátyi karitász egyik fontos célja 
a gyerekekkel való foglalkozás. Bi-
zonyítják ezt az immár több éve 
megrendezésre kerülő nyári tábo-
rok, az iskolai korrepetálások, az év 
közbeni gyermekfoglalkozások és a 
karitász tagok családokkal való 
együttműködése. 

Év vége felé ismét összehívtuk a 
nyári táboros gyerekeket, hogy 
együtt legyünk, érezzék fontosak 
számunkra Ők. 

Így november 8-án, egy napos 
„langymeleg” őszi nap reggelén 
gyerekekkel együtt gyülekeztünk a 
templom kapuja előtt. Kirándulásra 
és kézműves délutánra szólt a meg-
hívó. Péter bácsi ismét kellemes tú-
rát szervezett nekünk, s a jó időt is 
megrendelte hozzá. Túrabakancs és 
jókedv nem hiányzott. Útvonalunk a 
Főkút forrás és a Fenyves szikla-
szirtjeinek megmászása volt. A ma-
gas talajvíz és a harmatos fű miatt a 
forráshoz nem jutottunk el, de ver-
senyt futottunk: ki ér előbb a domb-
tetőre fel. S olyannyira lelkesed-
tünk, hogy újabb hegymászófutást 
rendeztünk ... a kifulladásig. A 
Fenyvesből lejövet a régi elfeledett 

utat választottuk, amelyen ma már 
alig járnak. Megérte az ösvényen 
átküzdeni magunkat: a vadcsapáson 
ágakkal átszőtt boltívek, haragos-
zöld süppedős mohaszőnyeg, színes 
levélrengeteg, gombák sokasága, 
vadnyomok, dagonyázás maradvá-
nyai fogadtak bennünket. Néhol mé-
lyen meghajolva tudtunk átjutni a 
bozóton, és a levéltelen fák, bokrok 
ágai között a déli nap sugara mutat-
ta az utat. Hazafelé a szántóföld 
mellett haladva sárga és vörös le-
vélhalmokat repítettünk a magasba, 
és az aláhulló harmatosan csillogó 
levelek Tündérországba varázsoltak 
minket. 

A templomba visszaérkezve finom 
ebéd várt ránk. Délután mesét hall-
gattunk, kézműveskedtünk: nyak- és 
karláncokat, fából, tobozból kará-
csonyfadíszeket készítettünk. 

Adventben is együtt imádkoz-
tunk a gyerekekkel. 

Az adventi időszak második hét-
végéjén, december 5-én délután 2 
órakor adventi koszorúkészítő dél-
utánt szerveztünk. Sajnos nagyon 
kevés kisgyermek jött el. Arra gon-
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doltunk, késői az időpont. A máso-
dik gyertya ég, és mi csak most ké-
szítjük a gyerekekkel közösen az 
otthoni koszorúikat. Azonban bi-
zonyságtételként megtapasztaltuk, 
hogy soha nem késő. A gyerekek 
elmondták, hogy nincs otthon ad-
venti koszorújuk és nem is tudják, 
„mi célt szolgál” ez a valami. A kö-
zös áhítatra meghívtuk Lajost, hogy 
meséljen a gyerekeknek az advent 
fontosságáról. A koszorú nem csili-
vili dísz asztalunkon. Mellette 
imádkozni kell. A színek fontossá-
ga, a gyertyagyújtások rendje és sok 
más hozzákapcsolódó szokás meg-
határozzák a karácsonyi készülődés 
időszakát. A már elkészített koszo-
rúját mindenki óvatosan hozva leül-
tünk a templomban. Természetesen 
Péter bácsinak segíteni kellett a 
masnik készítésénél, de sebaj, ő is 
időre elkészült. Megtudtuk, miért 
lila és rózsaszín, miért a keleti égtáj 
felé néző gyertyát gyújtjuk meg elő-
ször és még sok fontos dolgot a 
megszületendő Messiásról, aki pici 
volt és védtelen, de óriás és erős is. 
A gyerekek izegve-mozogva hall-
gatták Lajos szavait, de bízva ab-
ban, hogy otthon ők mesélik el a 
történetet szüleiknek, testvéreiknek 
és jövőre többen jönnek el. 

A várakozás időszaka, az elcsen-
desedés napjai – a négy hét. Hitünk, 
szokásaink ősi kultúrák elemeit is 
tartalmazzák a Megváltó születésé-
vel a középpontban. A korai keresz-
ténységet a Római Birodalomban 

évszázadokon át üldözték a milánói 
ediktumig, melyet Konstantin csá-
szár i.sz. 313-ban adott ki. Ebben 
arról rendelkezett, hogy a kereszté-
nyek szabadon gyakorolhatják val-
lásukat. A hitük miatt bebörtönzöt-
teket pedig szabadon engedték. Ek-
kor a Római Birodalomban a vallási 
sokszínűség (pogány hiedelmek is) 
összeolvadt és hatottak egymásra, 
de békében éltek a hívő kereszté-
nyek és más hitbéli emberek. Szin-
tén a császár nevéhez kötődik az el-
ső niceai zsinat. 

Konstantin császár i.sz. 325-ben 
összehívta az első niceai zsinatot és 
Jézus Krisztus földi születésének 
emléknapját december 25-re tette.  

Áldott ünnepeket kívánva kö-
szönet Czajlik Gabinak, Cseh 
Zsuzsinak, Gizusnak, Sadecky 
Ilának, Szloboda Lajosnak és Ti-
hanyi Péternek, hogy a foglalko-
zásokon aktívan részt vettek, segí-
tettek, finomakat főztek, sütöttek.  

 

Hájas Ági karitász tag 
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KARITÁSZ HÍREK 

Tavasszal egyik fogadóóránkra 
jött el egy fiatalasszony, aki a kö-
vetkezőkben kérte a segítségünket. 
Férje fél tüdővel él, rokkantnyug-
díjas. A korábban életerős, dolgos 
ember 3 év óta nem végezhet 
semmilyen fizikai munkát (ez szá-
mukra szó szerint létkérdés). 5 
éves kislányuk asztmás. Ezért az 
asszony még mindig GYES-en van, 
mert a kislány sokat betegeskedik. 
Egy szoba-konyhás nedves, egész-
ségtelen viskóban laknak. Az asz-
szony édesapja nagy házat épített 
(ugyanazon a telken), melyet nem 
fejezett be, pár éve meghalt, és az-
óta második felesége élt ott.  

A házban nincs se víz, se gáz. 
Nemrégiben a kémény felrobbant, 
és elborította korommal az egész 
házat. A néni több mint egy éve 
nem járt ki a házból, több kutyával 
élt bent, az ablakon adták be neki 
az ételt. Tavasszal agyvérzést ka-
pott és lebénult, s az ismertetett 
körülmények miatt a fiatalok nem 
tudták őt ellátni, ezért otthonba ke-
rült, melynek költségeit a nyugdí-
ján felül nevelt lánya fedezte. Te-
hát gyakorlatilag alig maradt pénz 
a megélhetésükre. A fiatalasszony 
abban kérte a segítségünket, hogy 
ezt a házat segítsünk lakhatóvá 
tenni számukra, hogy beteg férjé-
vel és kislányával egészségesebb 
környezetben, emberibb körülmé-
nyek között élhessenek.  

Nem nagyon tudtuk, hogyan tud-
nánk segíteni, hiszen karitász cso-
portunk elég csekély anyagi erő-
forrással rendelkezik (az egyház-
község évente kb. 100-150 ezer fo-
rintot különít el céljainkra), min-
denesetre elmentünk megnézni a 
házat.  

Aztán nekiláttunk négyen a lomok 
zsákolásának. Akkora mennyiség 
volt, hogy elszállításához 2 nagy 
konténerre lett volna szükség, és 
persze többtízezer forintra. Ekkor 
egy jó ötlet nyomán elindulva töb-
ben felajánlván az éves 3m3-es 
lomtalanítási lehetőségünket, a 
PVK ingyen elszállította. Ez volt 
az első pont, aminek megoldása 
sok ember készséges hozzáállásá-
nak volt köszönhető. Ezután egy-
más után szólítottuk meg a szak-
embereket és önkénteseket, akik 
részben közösségünk tagjai, rész-
ben ismerősök. Szinte kivétel nél-
kül azonnal igent mondtak és segí-
tettek. A vízvezeték-szerelő, vil-
lanyszerelő, szobafestő-mázoló, 
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kőműves, burkoló, gázszerelő, fű-
tésszerelő szakemberek és önkén-
tesek szak- és segédmunkájával 
odáig jutottunk, hogy a család az 
idei karácsonyt már az „új” házban 
töltheti. 

Ez a „projekt” a helyi katolikus 
közösség sok-sok tagját megmoz-
gatta, legalább 25 ember dolgozott 
rajta, és legalább ugyanennyien 
ajánlottak föl dologi vagy pénzbeli 
adományt. Az egyházközségi kasz-
szából karitász célokra elkülönített 
összeget az idén csaknem teljes 
egészében erre a célra fordítottuk. 
Sokan ajánlottak fel tárgyi ado-
mányt, így gyakorlatilag a házat 
sikerült teljesen berendezni.  

Ez azt jelenti, hogy egy család 
számára sikerült egy házat lakha-
tóvá tenni sok-sok ember összefo-
gásával, és láthatóan mindössze 
mintegy 650 ezer Ft befektetésé-
vel. Az ÉRMÉ-nek 4 tagja is segí-
tett, valamint több szakember, aki-
ket a templomépítés során ismer-
tünk meg. (Az elvégzett munka és 
felajánlott dologi adomány értékét 
mintegy 1,5 millió Ft-ra becsül-
jük.) 

Fontos megemlíteni, hogy a csa-
lád számára felmérhetetlen kincset 
ér az, ahogyan egy egész közösség 
melléjük állt, és komoly lelki erőt 
adott nekik a továbbéléshez. Az 
anya azóta munkába állt, beiratko-
zott egy érettségire felkészítő leve-
lező iskolába, és rendszeresen részt 
vesz a szentmiséken a kislányával. 

Számomra csoda az egész fo-
lyamat, de meg vagyok arról győ-
ződve, hogy az igazi csoda a szí-
vekben történik. Talán ez az, ami-
ről Böjte Csaba testvér is gyakorta 
beszél. A világ összes nyomorúsá-
gán nem tudunk segíteni, társadal-
mi problémákat nem tudunk meg-
oldani. De oda tudunk fordulni a 
mellettünk élőhöz, és le tudunk ha-
jolni a közelünkben élő szenvedő-
höz. És ha mindezt együtt tesszük, 
az megadja azt a jó érzést is, hogy 
nem vagyunk egyedül. Köszönöm 
elsősorban az Úristennek, hogy le-
hetővé tette sokunk számára azt, 
hogy segíthessünk. Köszönöm szé-
pen mindazok áldozatát, akik részt 
vettek a közös munkában vagy 
bármilyen adományt felajánlottak. 
Mindannyiunk jutalma az örömtől 
sugárzó arcokat látni. A kilátásta-
lanságban reményt tudtunk adni 
egy családnak. Januárban pedig 
szeretnénk majd együtt örülni ve-
lük a házszentelő alkalmával.  

 

Schumicky Ildikó 
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A SZENT CSALÁD ÜNNEPE SZÉKESFEHÉRVÁRON 
 A tavalyi után idén immár másod-

szorra vehettünk részt családunkkal a 
Szent Család tiszteletére rendezett ün-
nepen Székesfehérváron. November 8-
án, szombaton reggel összekészültünk 
és indultunk. 

Az ünnepi program, melynek köz-
pontjában a család mint legfontosabb 
alapegység áll, szentmisével kezdődött. 
A misét Spányi Antal főtisztelendő püs-
pök atya celebrálta azon papok körében, 
akik különböző településekről jöttek ide, 
hogy együtt tartsák meg a misét ezen a 
fontos ünnepen. Köztük volt Harkai 
Gábor atya is. 

A prédikációban a püspök atya a család 
jelentőségét emelte ki: hogy milyen 
nagy jelentőséggel kell bírnia, valamint 
hogy jó példát biztosítva szeretetet kell 
sugároznia, hogy mindenki számára egy 
jóleső, vágyott dolog legyen. 

A mise végén püspök atya személye-
sen osztotta ki a családoknak az ajándé-
kokat. 

A szentmise után a Szent István Mű-
velődési Házba invitálták be a meghí-
vott családokat, ahol több ismerős csa-

láddal is találkoztunk. Itt előadások kö-
vetkeztek, amelyeket a fehérvári zeneis-
kola tanárai, diákjai és a helyi tehetség-
kutató verseny eredményes fiataljai mu-
tattak be. Ezeket a zenés-verses produk-
ciókat Soltész Miklós államtitkár úr be-
széde követte, amelyben beszélt a csalá-
dok fontosságáról, és megköszönte püs-
pök atyának, hogy megvalósította ezt az 
ünnepet, és ezáltal felhívta a családok 
figyelmét a katolikus hit fontosságára. 

Ezután hallhattunk egy előadást a 
Szent Családról, amelyből megismer-
hettük tagjai egymás felé irányuló pél-
dátlan szeretetét és egyénenként a fon-
tosságukat. Ezt az előadást agapé követ-
te, ahol hatalmas adag szendviccsel vár-
ták a rendezők a családokat és a jelenlé-
vő atyákat. Itt jó hangulatú beszélgetés 
alakult ki, melyhez püspök atya is csat-
lakozott. 

Szeretnénk ezúton is megköszönni a 
meghívást erre az igazán boldog és 
szívmelengető ünnepre, ami végre ki-
hangsúlyozza a család fontosságát. Na-
gyon jó élmény volt idén is egy napot 
eltölteni a családdal egy ilyen jó szelle-
miségben és hangulatban történő ese-
ményen. Fontos dolgokat tanulhattunk 
belőle, és megerősítést adott mindnyá-
junknak. 

Ez a lehetőség fennáll minden család 
számára. Szóval buzdítunk mindenkit, 
hogy a jövőben minél többen vegyenek 
részt ezen a szép ünnepen, hogy átéljék 
ezt a lelki felüdülést. 

a Polgár család 
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ESEMÉNYEK II. JÁNOS PÁL, A SZENT PÁPA 

PÉTERI SZOLGÁLATÁNAK ELSŐ 5 ÉVÉBŐL 

(Az Új Ember 2005. április 10-i összefoglalója alapján) 

1978 

október 16. 
Karol Woytila bíborost, Krakkó érsekét pápává választják. II. János Pál néven ő lett 
Róma 264. püspöke. 

december 2. 
Az új pápa levelet intéz Magyarország főpásztoraihoz. 
Már ebben az évben több lelkipásztori utat tesz Olaszországban. 

1979 

Január 25 – február 1. 
Mexikóba, a latin-amerikai Püspöki Tanács ülésére látogat. 

Március 4. 
Megjelenik a Redemptor homini (Az ember Megváltója) c. első enciklikája. 

Október 16. 
Megjelenik A katekézis korunkban c. apostoli buzdítás. 

November 5-9. 
400 év után először összehívja a Bíborosi Kollégiumot tanácsadás céljából. 
Ebben az évben Mexikóba, Lengyelországba, Írországba, az ENSZ székhelyére és Tö-
rökországba látogatott. 

1980 

Február 24. 
Apostoli levél az eucharisztiáról (Dominicae coenae). 

Április 8. 
Pápai levélben buzdítja a magyar püspököket és papokat az iskolai hitoktatásra. 

Október 8. 
A Szent Péter bazilika altemplomában felszenteli a magyar kápolnát. 

November 20. 
Megjelenik második enciklikája: Dives in miseracordia (Isten irgalmáról). 

December 30. 
Az Egregiae virtutis kezdetű apostoli levél Szent Cirillt és Metódot Európa 
tártsvédőszentjévé nyilvánítja. 
Ebben az évben Afrikába (Zaire, Kongó, Kenya, Ghána, Felső-Volta, Elefántcsont-
part), Franciaországba (Párizs, UNESCO), Brazíliába, a Német Szövetségi Köztársa-
ságba és Nápolyba utazott. 
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1981 

Január 15. 
Fogadja a lengyel Szolidaritás küldöttségét. 

Május 13.  
Mehmet Ali Agca merényletet követ el ellene. 

Szeptember 14. 
Harmadik enciklikája: Laborem exercens (Az emberi munkáról). 

November 15. 
Levél a magyar egyházakhoz Szent Erzsébet halálának 750. évfordulója alkalmából. 
Ebben az évben Pakisztánba, a Fülöp-szigetekre, Guamba, Japánba és Alaszkába láto-
gatott. 

1982 

Június 15. 
Látogatás Genfbe a nemzetközi munkaügyi konferenciára. Ellátogat a nukleáris kuta-
tóközpontba és a nemzetközi katolikus szervezetekhez. 

Október 10. 
Maximilan Kolbe lengyel minorita vértanú szentté avatása. 

December 10. 
Megemlékezik a magyar főpásztorok októberi ad limina látogatásáról. Szorgalmazza a 
lelkipásztori munkában a katekézis, a család, az ifjúság, az egyházi hivatások és a 
szerzetesség ügyét. 
Ebben az évben Nigériába, Beninbe, Gabonba, Egyenlítői Guineába, Nagy-
Britanniába, Brazíliába, Argentinába, Svájcba, San Marinoba és Spanyolországba láto-
gatott. 

1983 

Január 25. 
Az új Egyházi Törvénykönyv (Codex Juris Canonici) kihirdetése. 

Március 25. 
A megváltás 1950. évfordulójára hirdetett szentév megnyitása. 

Szeptember 29 – október 29. 
Püspöki Szinódus: Kiengesztelődés és bűnbánat az egyház küldetésében. 

December 27. 
A börtönben meglátogatja merénylőjét, Mehmet Ali Agcát. 
Ebben az évben Costa Ricába, Nicaraguába, Panamába, San Salvadorba, Guatemalába, 
Hondurasba, Belizébe, Haitiba, Lengyelországba, Franciaországba és Ausztriába láto-
gatott. 

Folytatjuk.
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BABITS MIHÁLY: CSILLAG UTÁN 

 

Ülök életunt szobámban, 

hideg teát kavarok…  

Körülöttem fájás-félés  

ködhálója kavarog.  

Kikelek tikkadt helyemből,  

kinyitom az ablakot  

s megpillantok odakint egy  

igéretes csillagot.  

Ó ha most mindent itthagynék,  

mennék a csillag után,  

mint rég a három királyok  

betlehemi éjszakán!  

Gépkocsin, vagy teveháton –  

olyan mindegy, hogy hogyan!  

Aranyat, tömjént és mirrhát  

vinnék, vinnék boldogan.  

Mennék száz országon át, míg  

utamat szelné a vám.  

„Aranyad tilos kivinni!”  

szólna ott a vámos rám.  

„Tömjéned meg, ami csak van,  

az mind kell, az itteni  

hazai hatalmak fényét  

méltón dicsőíteni.”  

Százszor megállítanának, –  

örülnék, ha átcsuszom:  

arany nélkül, tömjén nélkül  

érnék hozzád, Jézusom!  

Jaj és mire odaérnék,  

hova a csillag vezet,  

te már függnél a kereszten  

és a lábad csupa seb,  

s ahelyett hogy bölcsőd köré  

szórjak tömjént, aranyat,  

megmaradt szegény mirrhámmal  

keserüszagu mirrhámmal  

kenném véres lábadat. 

 


