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„Az élet szépség - csodáld meg.” 

 (Teréz anya) 

Mária hite 

Erzsébet e szavakkal dicsérte Mária hitét: „Boldog vagy, mert 
hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked” (Lk 
1,45). Nem azt mondta: „Boldog vagy, mert megértetted…” 
Lelkesedésében nem Mária tudását ünnepli, hanem hitét. Ha 
ugyanis Mária azonnal tudott volna mindent, meghökkent, 
elgondolkodott volna-e azon, mit jelent az angyal köszöntése. 
Ellenben, ha felfogta volna, mi fog bekövetkezni, megkérdezte 
volna-e Gábor angyalt: „Hogyan történik majd…?” Éppen ezért 
nem is így válaszol: „Legyen úgy, amint megértettem”, hanem: 
„Az Úr szolgálóleánya vagyok: történjék velem szavaid szerint” 
(Lk 1,38). Hitte, hogy az fog beteljesedni életében, amit az Úr 
mondott. „Legyen Isten akarata szerint” – ez Mária szavainak 
lényege, mely egyben a legszebb imádság is. 

Miért? Azért, mert Mária nem a saját szavait, kívánságait, 
vágyait hozza elıtérbe, hanem Isten akaratát kívánja teljesíteni: 
történjék minden Isten örök tervei szerint. 

És milyen az én imádságom? Nem hozakodom-e elı nap mint 
nap csak saját gondjaimmal, bajaimmal, nem akarom-e éppen azt, 
hogy minden az én akaratom szerint történjen? 

Az a legszebb imádság, amely elfogadja Isten akaratát. Nem 
mondhatom azt sem, hogy én sohase hallottam az Úr szavát. 
Elhangzik minden istentisztelet alatt, elolvashatom a szentírásban. 
Hiszem-e, hogy Isten szavai az én életemben is valóban 
beteljesednek? 

Az igazi imádság az, amely Ament mond Isten szavára. 
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Elıkészület a választásokra 
Gyulay Endre körlevele a választások elıtt 

Isten áll a történelem szövıszékénél és maga irányítja azt, 
szövögeti a nemzetek sorsát, sokszor bizony még akkor is, ha az 
emberek, az İ hatalma alól szabadulni akaró törekvései más 
irányúak is.  

Ki gondolta volna abban az idıben, hogy a tatárok gyors 
pusztítását, vagy a törökök százötven évét kibírja ez az ország? 
Vagy ki gondolta volna, hogy "Trianon" után mégis nemzet 
marad? Ki remélte volna csak tizenöt éve is, hogy az országot 
irányító és vasfüggönnyel elzáró hatalom átadja a saját szabad 
rendelkezésére országunkat? Ki hitte volna két évtizede, hogy 
vallásunkat szabadon gyakorolhatjuk?  

Mennyei Atyánk, a Magyarok Nagyasszonya pártfogására 
mindig tenyerén  hordozott bennünket. Ez a "tapasztalat" kell, 
hogy ma is cselekvésre indítson bennünket. Most, amikor a pártok 
már elindították a választási kampányukat, mi sem maradhatunk 
tétlenek. Nem pártot kell keresnünk, nem egyezkednünk, vagy 
demonstrálnunk kell, hanem imádkoznunk. Isten tud fényt adni 
vezetıknek és vezetetteknek, İ tudja formálni a megválasztandók 
szívét, és ı tudja igaz döntésre, helyes látásra vezetni a 
választópolgárokat.  

Ezért elrendelem, hogy az elıbb említett október 7-i felajánlás 
megismétlése utántól, a gyászmiséket kivéve, minden vasárnap és 
minden hétköznap minden szentmisén a hívek könyörgésébe 
vegyenek be egy külön fohászt, azt kérve az Úrtól, hogy adjon 
akarata szerinti vezetıket, akik a magyar népet az ország érdekeit 
képviselve, önzetlenül és áldozatosan lesznek képesek 
kormányozni. Ez a rendelkezésem a választások elıtti utolsó napig 
érvényes. 

Az apostoloknak, amikor nehezet akartak tenni és maguktól 
nem sikerült, Jézus azt adta tanácsul, hogy böjttel és imádkozással 
jutnak eredményre. Magunk is vállaljunk népünkért 
önmegtagadásokat, böjtöket, ajánljuk híveinknek is és többször 
közös imára is hívjuk meg ıket, e célra elıkészített 
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szentségimádásokra. Szószéken, templomban pártokról ne 
beszéljünk! Az egyház tanítását fejtsük ki minden területen, hogy 
híveink lássák, mit tanít az egyház a napi életünk ügyeiben. 
Rendezzünk megbeszéléseket az egyház, a pápák szociális 
megnyilatkozásairól. De elsısorban imával és vezekléssel 
készítsük elı a magyar jövıt. 

Mindnyájunk felelısek vagyunk népünk jövıjéért! 

Minta a könyörgésekre:  
Istenünk! Édesanyád, a mi Nagyasszonyunk, mindig oltalmazta, 

és pártfogásáról biztosította magyar népünket.  Kérésére küldd 
isteni segítségedet, hogy alkalmas vezetık irányítsák a jövıben is 
országunkat.  

Mennyei Atyánk! Szent István elsı királyunk, tanításával és 
példájával megmutatta, milyen lelkülettel kell népünk vezetıjének 
uralkodnia. Hozzá méltó vezetıkkel ajándékozz meg újra 
bennünket.Istenünk! A magyar nép oly sok viszályból 
megmenekült, mert segítséged mindig velünk volt. Jövınk 
építéséhez most is küldj, népét szeretı vezetıket.  

Istenünk! Választott népednek Mózest, Dávidot, és üzenetedet 
közvetítı prófétákat küldtél, hogy akaratod szerint vezessék, 
irányítsák ıket. Keresztségünkkel mi is néped tagjaivá váltunk, 
küldj hasonló szellemő vezetıket nekünk is.  

Istenünk! Jónás szavára Ninive népe és királya megtért, 
vezekelt és boldog jövıje következett. Segíts bennünket is, igaz 
bőnbánatra, hogy vezetık és beosztottak így nyerjék el országunk 
javára további isteni ajándékaidat.  

Mennyei Atyánk! Fiad tanítja, irgalmas szamaritánusként 
segítsünk nehéz helyzetben levı embertestvéreinken. Bízunk 
abban, hogy Te még nagyobb szeretettel segítesz annyi 
nehézséggel küzdı népünkön.  

Mennyei Atyánk! Fiad egész éjszaka imádkozott, Veled 
megbeszélve választotta ki apostolait, az Egyház elsı vezetıit. 
Imádságunkra világosítsd meg értelmünket, hogy mi is alkalmas
vezetıket válasszunk.  

Istenünk! Ha rád nem hallgató király vezette választott népedet, 
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nehéz sors várt az egész népedre. Add, hogy hozzád hőséges, és a 
te akaratod szerinti irányítói legyenek népünknek. 

Teremtı Urunk! A tatárok pusztítása után népünket megosztó 
viszály keletkezett, de Szent Margit vezeklésére és imájára, béke 
és boldog jövı várt a magyarságra. Imáinkra add meg ma is 
népünk egységét és eredményes jövıjét.  

Mennyei Atyánk! Népünk nagy veszélyének idején küldted el 
hozzánk Kapisztrán Szent Jánost, aki az egyház tanítását hirdetve 
egységessé formálta népünket és így szabadította meg a rájuk  
leselkedı pusztulástól. Add, hogy egyházunk tanítására ma is 
felfigyelve, egységbe tömörülve biztosítsuk áldásoddal 
nemzetünk jövıjét.  

Istenünk! Te nagyra becsülöd az alázatos, elıtted hódoló 
embert, de elveted a magabiztos gıgöst. Mentsd meg 
nemzetünket az önzı, csak magára építı szélsı liberális 
gondolkozástól és adj elıtted hódoló és segítségedre építı
vezetıket. 

Gyulay Endre

A legyezı és a forróvizes palack 

Nyár van. A legyezı gúnyosan odaszól a forró vizes 
palacknak: 

- Szegény hasznavehetetlen holmi! El sem tudom képzelni, mi 
hasznodat lehet venni! 

Aztán beköszönt a tél. A forró vizes palack így csúfolódik a 
legyezıvel: 

- Na, te mihaszna! Az emberek pillantásra se méltatnak! 
Így gúnyolódtak egymással évrıl évre, anélkül, hogy 

felismernék, hogy a maga idején a másik is jó valamire. 

Csin Csiangtól
  



Hírek 

Miserend:

vasárnap 9 órakor a templomban 
szombaton 17 órakor a Máltai Szeretetotthonban (elıvételezett) 
hétköznap: kedden és pénteken 18 órakor a templomban 
elsıpénteken 19 órakor a templomban 

Szentségimádás:

Minden hónap második szombatján 9-11 óra között - az épülı
templomért is. 

Plébániai fogadóórák:

Kedden, csütörtökön, pénteken 9-13 óráig és 16-17.30 óráig az 
atya mindenkit szívesen fogad. 13-16 óra között az iroda zárva tart.

Naptár 

október 7. Évközi 27. vasárnap
Hab 1,2-3; 2,2-4; Zs 94; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10 

október 14. Évközi 28. vasárnap
2Kir 5,14-17; Zs 97; 2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19 

október 21. Évközi 29. vasárnap
Kiv17,8-13; Zs 120; 2Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8 

október 28. Évközi 30. vasárnap
 Sir 35, 12-14.16-18; Zs 33; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk18,9-14 

november 1. Mindenszentek
  

november 4. Évközi 31. vasárnap
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november 11. Évközi 32. vasárnap
2Mak 7,1-2.9-14; Zs 16; 2Tessz 2,15-3,5; Lk 20,27-38 

november 18. Évközi 33. vasárnap
Mal 3,19-20a; Zs 97; 2Tessz 3,7-12; Lk 21,5-19 

november 25. Krisztus király
 2Sám 5,1-3; Zs 121; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43 

Szembesülés 

Hogyan szembesülhet egy ember önmagával? Gyújtsa fel 
magát egy tükör elıtt…

A rádióban hallottam egy okos felnıtt kérdéseit egy 
gyermekhez. Mit szólt, amikor látta a és hallotta a TV-ben a New 
York-i tragédiát. 

Mit szólhat szegény gyermek? 
„..szörnyő volt látni ahogy az a repülıgép nekiment annak a 

nagy háznak. Elıször azt hittem, hogy csak egy film. Aztán 
mondták, hogy ez igazi katasztrófa.” 

Már korábban is eszembe jutott, hogy az emberi élet, és 
emellett az anyagi javak megbecsülése, tiszteletben tartása egyre 
kevésbé tartozik hozzá mindennapi életünkhöz. Valahogy úgy 
kezdıdött, hogy erısen csodálkoztam, nézve a gyermekeket 
játékukban, hogy hova tőnhetett az a bajtársiasság, önzetlenség, 
becsületesség, amit annak idején szerény magam, bátyám, apám 
még eljátszott és átélt, mikor Winnetou-t, Tulipános Fan Fan-t, hıs 
partizánt játszottunk az utca, az udvar porában, a padláson, a 
játszótéren vagy ahol éppen eszünkbe jutott. Persze nem volt az 
steril játék a pusztulás és pusztítás tekintetében, mégis feloldódott 
a halál tudata is abban, hogy a rossz bőnhıdik a jó pedig nemes 
célért ér véget. Voltak játékszabályok, eszmék, pozitív és negatív 
értékek, melyekkel megmérettetünk. 
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A minap lebuktam önmagam és nagyobbik fiam elıtt. 
Rokonoknál, egy nagyobb családi rendezvényen rászabadultam a 
számítógépen futó „remek” játékra, mely egy városi forgalmat 
szimuláló program volt. A célját a mai napig nem tudom. 
Kamionnal, busszal, 200 lóerıs sportautóval száguldoztam az 
úton, élvezve a felelıtlenséget, hogy a járdára hajtva senki nem 
sérül meg, hogy másik autóval ütközve nem történik baj, hogy 
fejreállásom után a gép visszaállít az útra. 

A fiam odaült az ölembe és érdeklıdve, mindjobban 
belekábulva a villogó képernyıbe szemlélte tevékenykedésem. -
Gyakran ül mögöttem az igazi autóban és kiváncsian kérdezi, 
mikor dudaszót hall, hogy ugyan miért volt az és mindig rákérdez 
mi történt, ha félhangosan mondom; „Ejnye, Géza/Gizi, mit 
csinálsz?”. - A játék folyamán azonban nem szóltam senkire, 
viszont butaságot butaságra, bajt bajra, felelıtlenséget 
felelıtlenségre halmoztam. Próbáltam altatni a lelkiismeretem és 
fiam érdeklıdését, hogy csak játszom, de elkerülhetetlenül belém 
nyilallt a felismerés, mikor a fentebb említett beszélgetést 
hallottam, hogy bizony ez nem ilyen egyszerő. Illetve nagyon 
egyszerő. 

Az említett játék és a hozzá hasonló több tízezer program, a 
játéktermekben fellelhetı verekedıs és lövöldözıs, idı- és 
pénzrabló eszköz mind csupa készség- és ügyességfejlesztı, 
szórakoztatóelektronikai készülékként kerül forgalomba. A híres 
amerikai, számítástechnikai óriáscég, máris díjmentesen frissíti 
mindazon játékait, melyeken szerepelnek a valóságban –
Amerikában - lerombolt épületek. A frissített verzióban már nem 
találhatók a tornyok. Fantasztikus. És így „épül” a virtuális, az 
elképzelt, és lelki világunk. Volt, nincs. Akár egy épület, akár egy 
város, akár egy földrész, akár egy égitest, akár egy ember. És nincs 
nemes cél, hısi halál, mert a géppel, a monitorral vagy TV 
képernyıvel az ember nem tudja a maga tempójának, lelkének 
megfelelı módon lezárni az eseményeket, az átélt élményeket.
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Lenyőgöz a technikai fejlıdés és csak pártolni tudom, ha azt a 
célt szolgálja, hogy életünket egyszerőbbé, érthetıbbé, emberibbé 
tegye. Sajnos, azonban a biznisz az biznisz. A nézettség, a 
forgalom és bevétel kíméletlen hajszát diktál itt is a fogyasztóknak. 
A valósághő, kép- és hanghatások tekintetében, már a filmmel 
vetekedı játékok kápráztatják el az embereket. Valósághő filmek 
ontják az akciókat. 

Meddig tudjuk még mi magunk biztosan, és meddig tudjuk 
megmutatni a gyermekeinknek, hogy hol a határ a valóság és a 
kitalált történetek – a játék – között. Meddig provokálható 
mindennapi életünk, életterünk kitalált katasztrófákkal, 
szörnyőségekkel? 
Nagyon szeretném, ha gyermekeimnek a játék játék maradna, és 
nem silányulna fantáziátlan, monoton unalommá. Szeretném, ha ık 
is megélhetnék mi az, hısnek lenni. És fıleg mi az gyereknek 
lenni.

Rejtvény 
Hol találjuk a következı Mária idézeteket a Bibliában? 

„Az Úr szolgálóleánya vagyok: történjék velem szavaid szerint”

„Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong, Isten az én 
Megtartóm elıtt,…” 

„Gyermeke, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én nagy 
bánattal kerestünk téged.” 

„Nincs boruk.” … „Bármit mond nektek, tegyétek meg.”  

A szerkesztéshez és kiadványunk tartalmassá tételéhez minden segítséget és 
ötletet szívesen fogadunk: a Schönstatti Családmozgalom pátyi családjai közül a 
Karvázy, Reményi és Schumicky család. 
A szerkesztıség kijelölt táborhelye: 
Karvázy, Széchenyi u. 6., 343-912

2001. október (III.évf. 15.szám) 
(8) 


