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

„Urunk! Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erőt,

hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre felépíthessük!”

MÉGIS
2012. karácsony

A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA

www.ude.hu

„A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz,
MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT!” (Calcuttai Boldog Teréz)

BOLDOG II. JÁNOS PÁL KARÁCSONYI IMÁDSÁGA

Krisztus született értünk, jöjjetek, imádjuk!
Hozzád jövünk ezen az ünnepi napon,
Betlehem édes Gyermeke,
aki megszületvén elrejtetted istenségedet,
hogy osztozz a mi törékeny
emberi természetünkben.
A hit világánál felismerünk Téged,
mint igaz Istent, aki megtestesült értünk.
Te vagy az ember egyetlen Megváltója!

%
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Jászolod előtt, ahol erőtlenül fekszel,
szűnjön meg a túláradó erőszak minden formája,
ami oly sok elmondhatatlan szenvedésnek oka;
aludjanak ki a széthúzás tüzei,
amik azzal a veszéllyel fenyegetnek,
hogy nyílt összetűzésekké mérgesednek el;
erősödjék meg az akarat
azoknak a békés megoldásoknak a keresésére,
amelyek tiszteletben tartják a népek
és az emberek jogos törekvéseit!
Betlehemi Gyermek, Béke Prófétája,
bátorítsd a párbeszéd
és a kiengesztelődés szándékát,
támogasd a félénk, de mégis reményteli
és sikerrel biztató törekvéseket,
a világban élő sok-sok fivérünk és nővérünk
békésebb jelenéért és jövőjéért!
Mindenhol szükség van a békére!
Te, aki az igaz béke Fejedelme vagy,
segíts, hogy megértsük:
az építésnek egyetlen útja van –
el kell fordulnunk és el kell borzadnunk a rossztól,
és mindenkor bátran követnünk kell a békét!
Jószándékú emberek
a föld minden nemzetéből,
jöjjetek bizalommal az Üdvözítő jászolához!
Siessetek, hogy találkozhassatok Vele,
aki azért jön, hogy megtanítsa nekünk
az igazság, a béke és a szeretet útját!
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KARÁCSONY 2012
Az egyik este egy kedves ismerős
házaspár látott vendégül. Amikor a
gyerekek játékait néztem a rácsos
ágyban, a következő gondolataim támadtak: a róka, a nyuszi, a medve és
a zsiráf olyan békésen feküdtek egymás mellett. Megadja-e 2012 karácsonya ennek a világnak, hazánknak
és családjaiknak a vágyva vágyott
békét? Tudunk-e együtt nézni Őrá,
aki emberré lett értünk? Próbálunk-e
békésebben élni a Béke Istenének
születése ünnepén?
A rácsos ágytól nem messze az ablakban egy játék szélkerék állt. Este
volt, ezért nem forgott lapátkereke.
Mivel a rásütő napfényben a pici napelem áramot termel, nappal a kerék
vidáman forog. Megadja-e ez a karácsony nekünk, hogy testileg és lelkileg feltöltődünk? Kilépünk-e a hétköznapok szürkeségéből arra a Fényre, amely bennünket gazdagít, és ami
által talán úgy tudunk élni, hogy más
is megérezze a Fény közelségét és
erejét?
Egy másik ablakban a gyerekek
már felállították a maguk módján a
Betlehemet. Nem abban a formában,
ahogy azt drága játékkatalógusokban
láthatjuk. A maguk módján és a maguk játékaival építették meg. A betlehemi barlang istálló közelében helyet

kapott két kutyus is, és az istálló tetején nem angyal, hanem mókus figyelt. Szűz Mária és Szent József
gyurma figurák, akik a zöld tuja ágakon lépkednek. Minden aranyos és
kedves, de Melinda, aki a gyurma figurákat készítette bevallja, hogy Józsefnek nincs meg a keze. Én tudok-e
a saját hiányosságaim és gyengeségeim ellenére is a születés titka felé lépkedni? Hiszem-e azt, hogy bűneim
ellenére Krisztus örömmel vár engem? Hiszem-e azt, hogy a betlehemi
Kisded mosolya gyógyítja a világot
és engem is meg tud gyógyítani? A
betlehemi Kisdedre hittel rátekintő
boldog
ünnepet
kívánok
mindannyiuknak!
Gábor atya
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A JEGES ÚTTÓL A NEGYEDIK ADVENTIG
Fagyos a reggel, még teljesen sötét
van, amikor elindulunk a templomba. Éppen csak annyi esett, hogy csússzon az út.
Hideg van, mégis szeretem ezeket a reggeli miséket. Különös hangulat érinti meg
az embert. Csak a gyertyák égnek. Felcsendül az orgona hangja és Orsi énekel.
„Rorate coeli de super et nubes pluant
justum. Ne haragudj ránk, Urunk, és ne
emlékezzél gonoszságunkra…” Mint
amikor gyerek voltam és rosszat tettem,
gombóc a torkomban és remélem, hogy
jóra való törekvésem többet nyom, mint a
rossz cselekedeteim…

korlatot tartott már nálunk. Nagyon jó
előadó, jó humorú, közvetlen, nagyon
szívhez szólóan és közérthetően szól a
hallgatósághoz.

A varázslat nem szűnik, érzékeink egy
része a félhomály miatt kikapcsolva.
Sokkal nagyobb hangsúlyt kap a lényeg:
„Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ
bűneit.” és én nem vagyok méltó, hogy
hajlékomba jöjj…

A harmadik Mária adventje. A szeplőtelen fogantatás ünnepét december 8-án
tartjuk. Mária fogantatásától bűntelen volt
és az is maradt élete végéig. Hatalmas
csapás ez a Gonoszra, hogy emberként élt
közöttük egy asszony, akin nem volt hatalma.

A mise végére már világosodik, és nekiindulunk a napnak. A lelkünk tele:
megtöltötte az evangélium szava, az Oltáriszentségben Krisztus – így „már nem én
élek, hanem Krisztus él énbennem”. Milyen más így kezdeni a napot!
Aztán a kontraszt: a város zaja, a türelmetlen emberek a villamoson, a rohanó
világ, a munkahely feszültsége, majd hazafelé újra a tömeg. Valami nehezíti a
közlekedést, mert mint a csiga úgy jutunk
túl a Budakeszi úton. Csak annyi időm
marad, hogy lepakoljak otthon. Az utam
ismét a templomba vezet az adventi lelkigyakorlatra.
Már imádkozzák a többiek a rózsafüzért, az első tized elején járnak, lesz idő
megpihenni.
Bindes Ferenc atya a vendég. Korábban egyszer, talán 2 éve húsvéti lelkigya-

Az adventi koszorún lévő 4 gyertyához
kapcsolódóan 4 adventről beszél.
Az első advent a zsidók adventje, addig
tart, amíg Jézus megszületett.
A kiválasztott nép prófétaként említi
Jézust, nem ismeri fel benne a Megváltó
személyét. Azóta is várják a eljövetelét a
Messiásnak. A második advent az azóta
eltelt idő adventje.

A negyedik advent a mi adventünk.
Hogy él bennünk Jézus? Milyen nagyszerű, hogy találkozhatunk vele minden
szentmisében az Oltáriszentségben, hogy
részesei lehetünk tanításának. Rajtunk
múlik, hogy a mi adventünk milyen.
Visszaköszön a reggeli gondolat: „élek,
de már nem én élek, hanem Krisztus él én
bennem”.
Teljessé vált ez a nap. Este oda érkeztem, ahonnan reggel elindultam. A fáradság elszállt, a lelkem megújult.
Köszönöm Uram, hogy szeretsz engem!
Miczinger Andea
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KARÁCSONYI AJÁNDÉK
Mint hirdettük, idén karácsony és
Újév között – a borszentelés kivételével – valamennyi liturgia helyszíne az
új templom lesz. Amolyan karácsonyi
ajándék gyanánt „kapjuk” az új templomot, hogy szemügyre vegyük, ismerkedjünk vele. Igazi karácsonyfánk
is van.
Kipróbálhatjuk, milyen lesz majd a
karácsony, amikor mindig itt leszünk.
Igaz, az új templom egyelőre még csak
„kölcsönbe” lesz a miénk, hiszen januártól – egy hosszabb időre – ismét
„visszatérünk” az Árpád utcába.
Az új templom lassan „megmutatja
igazi arcát”, hiszen építkezni való már
egyre kevesebb van benne. Ugyanakkor a külső és belső burkolások, a vakolás, a festés-mázolás, a szerelvényezés elvégzése, a fából készülő berendezési tárgyak elkészítése, a belső nyílászárók behelyezése, valamint a plébánosi lakás kialakítása még hátravan.
A beköltözéshez, a hivatalos használatbavétel nélkülözhetetlen, hogy a
templomban legyen végleges fűtés, világítás és legyenek működő vizesblokkok. Ezek még egy darabig váratnak magukra. A beköltözés ajándékát
– úgy tűnik – a 2013-as esztendő hozza
majd meg közösségünknek.
Örömünk betetőzéseként 2013 adventjén - elfogadva meghívásunkat koncertet ad új templomunkban a
Szentegyházi Gyermekfilharmónia kórusa és zenekara. A mintegy 150 tagú

„Fili” már bejárta Európát és szerényen bár, de óriási sikereket arattak
többek között Brüsszelben, Münchenben, Passauban, Bécsben és Pozsonyban. Felléptek az Európai Parlament
épületében és a bécsi Stephansdomban,
valamint énekeltek a budapesti Országházban is. 2013-ban a kórus skandináv körútra indul.

Különleges élménynek ígérkezik a
székely népviseletbe öltözött gyermekek és ifjak gyertyafényes adventi
koncertje, melyre idén Dabason, Budapesten és a Váci Székesegyházban
került sor. Jövőre az egyik helyszín
Páty lesz. A kórus alapító karnagya,
Haáz Sándor tanár úr szerényen és a
tőle megszokott közvetlenséggel fogadta el és köszönte meg a meghívást.
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Jövőre tehát ismét szép és maradandó emléket adó karácsonyi ajándékra
számíthatunk. Addig azonban még sok
munka vár ránk, hiszen – miként idén
– jövőre is a „semmiből” kell pénzhez
jutnunk. Mivel Páty község önkormányzata 2010 óta - pénzhiányra hivatkozva – érdemben nem támogatja a
katolikus templom építését, a hívek
nagylelkű adományain kívül csak az

Egyházmegyei Hivatal és az állam
anyagi segítségére számíthatunk. Az
így kapott támogatásokból szeretnénk
a lehető legtöbbet kihozni. Ehhez kérjük a Jóisten áldását és segítségét!
Páty, 2012 karácsony
Kővágó István

CSALÁDJAINK A MAGYAR SZENT CSALÁD OLTALMÁBAN
Tudósítás
2012. november 10-én, szombaton
derült ég alatt kelt a nap, de később ködös lett az idő. Ilyen volt talán Szent
Imrének és szüleinek, Szent István királynak és Boldog Gizellának az élete
is. Ám ők a ködön és felhőkön át
mindvégig látták és követték mint útmutatást, az égi fényeket.
A pátyi Szent Imre Egyházközség
kicsiny küldöttségeként, Gábor atya
vezetésével és egy tinnyei házaspár,
László és Judit, valamint egy perbáli
család, János és Rozál társaságában
utaztunk Székesfehérvárra, hogy eleget
tegyünk megyéspüspök atyánk, dr.
Spányi Antal meghívásának, s együtt
ajánljuk családjainkat, a mai magyar
családokat a Magyar Szent Család oltalmába.
A székesegyház zsúlofásig megtelt
már, mire odaértünk, de a meghívott
vendégek számára fenntartották a templom teljes bal oldalát. (Mi már csak valahol az utolsó padsorokban kaptunk
helyet.) Püspök atya teljes papi kíséret-

tel vonult be a templomba, ministránsok, papok és kanonokok színpompás
menetével, az apszisban pedig az egyházmegye távolabbról érkezett papjai
ültek.

Püspök atyánk bevezetésként elmondta, hogy egy éve érkezett meg
Székesfehérvárra Wilhelm Schraml
passaui püspök ajándéka, Boldog Gizella csontereklyéje. Így most együtt
vannak itt a teljes magyar Szent Család
ereklyéi. Erre építve most elindul egy
kezdeményezés, ami remélhetőleg hagyománnyá fejlődik. November 13-a a
magyar szentek és boldogok ünnepe.
Ez évtől az ehhez az időponthoz legközelebb eső szombaton minden évben
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megünnepeljük a Magyar Szent Családot, és oltalmukba ajánljuk az élő magyar családokat. Különösen fontos éppen napjainkban imádkozni értük, amikor a család intézményét annyi támadás
éri. Része lesz ez az ünnep egy szélesebb ünnepkörnek is, hiszen van már
ünnepe a gyermekeknek, Anyák Napja
alkalmából imádkozunk az édesanyákért, Szent József ünnepén az édesapákért, de például a Cece melletti Alsószentivánban megünneplik a nagyszülők búcsúját is. Könyörögjünk, s tegyünk minél többet a magyar családokért!

lan szerepe van a családnak a teremtés
isteni tervében. Ezért nagyon veszélyesek azok a támadások és korszerűnek
kikiáltott kezdeményezések, amik a
család intézményét napjainkban érik.
Az apa, anya és gyermekek hármas
egysége megbonthatatlan és semmivel
sem pótolható.
A szentmise végén a meghívott családok, mint áldozáskor, Püspök atya elé
járultak, aki mindenkivel kezet fogott
és minden családnak kis ajándékcsomagot adott át. Ebben egy kis házioltár
található, ami a családi fényképpel elhelyezhető a család otthonában, egy
szentelt gyertya, ami a Hit évében a hit
lángját jelképezi, és egy imafüzet, ami a
közös imádkozást könnyíti meg.
A mise után Püspök atya meghívására a meghívott családok a gyönyörű barokk belváros romantikát és tisztaságot
sugárzó utcáin átsétáltak a Szent István
Művelődési Házba. Ott a színháztetemben üdvözölt bennünket Ugrits Tamás
atya, püspöki irodaigazgató, majd Püspök atya immár kevésbé főpapi, inkább
házigazdai bevezetője után meghallgattuk a Szent Imre Általános Iskola diákjainak zenés-verses műsorát. Szent Imréről, iskolájuk névadójáról énekeltek
és szavaltak, meghatóan, gyermeki tisztasággal.

Ezek után a szentbeszéd részletesen
bemutatta és méltatta Szent István,
Boldog Gizella és Szent Imre családi
életét, küldetéstudatát és Istenbe vetett
bizalmát. Felhívta a hívek figyelmét
arra, hogy milyen fontos és pótolhatat-

Ezután Cserta Gáborné, a nehezen
kezelhető gyermekek nevelésében tapasztalt pedagógus tartott előadást a
családi élet és a gyermeknevelés kérdéseiről. A keresztény házasság szent
szövetség – mondta, – jelzi, hogy Isten
jelenlétében milyen a személyi kapcso-
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latok gazdag szövete. Az apa, anya és
testvér szocializációs szerepei tükröződnek a társadalomban is. Ehhez csatlakozik az iskola szerepe az önértékelés
képességének kifejlesztésével és az
identitás, a férfi-női szerep és magatartás megerősítésével. De a lelki védőháló és az intimitás szférája mindvégig és
kizárólagosan a család marad! Gondoljunk bele: az anya társ a teremtésben! A
gyermekek a családi légkörben tanulják
meg, mi a jó, és mi a rossz. A családi
élet a megengedés és korlátozás, az értelmes szeretet és a felelősség egyensúlyára épül.

Hogy azonban ne csak a jelenlévők
részesüljenek az ünnep élményéből és
az áldás erejéből, Püspök atya azt is
elmondta, hogy bárki a Magyar Szent
Család oltalmába ajánlhatja családját
itt, Székesfehérváron, és minden család
megkaphatja a november 10-én átadott
lelki-szellemi ajándékot. Szeretettel
várják a magyar családokat Székesfehérvárra, a Magyar Szent Család megszentelt városába november 13. és december 22. között minden héten keddtől
szombatig. Az ajándék átvétele három
lépésből áll. A család – lehetőleg teljes
létszámban, de legalább az apa, anya és

egy gyermek – először tekintse meg a
Magyar Szent Család ereklyéit az Egyházmegyei Múzeumban (nyitva keddtől
szombatig 10-18 óra között). Ingyenes
belépőjegyet kapnak, és természetesen
megtekinthetik a teljes gyűjteményt.
Ezután a múzeumi jeggyel átvehetik az
ajándékcsomagot a Püspöki Palotában
(az átvétel helyéről és módjáról a portán adnak információt.) Végül a család
imádkozzék együtt a gyönyörű fehérvári belváros egyik templomában (annak
előterében): mondják el a Hiszekegyet,
a Miatyánkot és az Üdvözlégyet! Püspök atya kérte a jelenlévőket, hogy ezt
az üzenetet ki-ki továbbítsa saját egyházközségébe, és mindenki másnak, aki
a Magyar Szent Család támogatásáért
kíván folyamodni.
A találkozó végül közös imával,
majd agapéval zárult. A messziről jött
vendégek vidám zsivajjal fogyasztották
el az illően szerény, de fínom ételeket,
gyümölcsöket, amit az ajtóban álló házigazdák, Antal püspök és Tamás atya
mosolya kísért. Búcsúzóul minden
vendéggel kezet fogtak, váltottak pár
szót, s mi a biztatástól megerősödve
tértünk haza.
Élmény
Azon a szombaton derült ég alatt kelt
a nap. Reggel 7-kor a pékség felé kerekezve éppen ráült a szemközti dombgerincre és a szemembe sütött. Szép volt a
világ, és mintha hideg patakvízben
mosdott volna, friss és tiszta volt. Öröm
volt útra készülni!
Aztán megjött egy kicsi autó, s mi
heten összezsúfolódtunk benne. Isme-
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retlenek, éppen csak kezet fogtunk, és
elmormoltuk a nevünket. A református
templom mellett jártunk, amikor hátul
összekuporodva (mert ő volt a legfiatalabb a csapatban, s az Írás is arra ösztönözte, hogy megkicsinyítse magát, tehát hátra ült) megszólalt Gábor atya:
– Mondjunk el egy imát!
Ima után pedig bemutatkoztunk.
Megtudtuk egymásról, ki kicsoda.
Mi kezdtük, Anna és László. Röviden szóltunk és csak a legformálisabb
dolgokat mondtuk el magunkról. Azután Rozál és János következett, majd
Judit és László. Ők kitárulkoztak, és
elmondták, hogyan élnek, mik a gondjaik, tapasztalataik a családi életben, a
munkában. Számunkra ez egy kis szociológiai tanulmány és nagy lelki élmény volt. Jánosék földművesek, és
igencsak nehezen élnek a földből, ami
egy négygyermekes családnak korántsem elég. Juditék öt saját és öt fogadott
gyermeket neveltek fel. Anyagi gondokról nem beszéltek – noha biztos van
nekik –, de arról, hogy a gyermekek
miként viselkedtek életük különböző
szakaszaiban, hogy miként bukkantak
felszínre a lelkük mélyén bevésődött
élettapasztalatok, arról megható őszinteséggel mondták el megrázó történetüket. Tíz gyerek, tíz világ, tíz rejtély.
Fehérváron – ahol én egykor sokszor
megfordultam, de mindig hivatalos
ügyben, és soha nem volt alkalmam turistaként alaposan körülnézni – a viszonylag új bevásárlóközpont tetején
találtunk parkolóhelyet. Juditék még
elmentek libát vásárolni, mi többiek

egyenest a székesegyházba igyekeztünk. Meglepett és egyszerre lenyűgözött a belváros ódon utcáinak hangulata. Ne keressünk külföldi párhuzamot!
Kőszeg, Eger, Esztergom jutott eszembe.
Különös város Székesfehérvár. Bizonyára igaz a bédekker állítása: az ország legrégibb városa. Valószínű, hogy
tényleg Fehérvér volt az a település,
ami koronázó helyként, a király gyakori
tartózkodási helyeként, elsőként indult
el még a XI. században a várossá fejlődés útján. A törökdúlás nyomán azonban nehezen tért magához. És még nehezebben tért magához a II. világháború pusztításai után, amikor a front három hónapig hullámzott a város térségében, s Fehérvár többször is gazdát
cserélt. Valóban csoda, hogy a belváros
megőrizte történelmi arculatát. Ezt ma
a nagy kertvárosok gyűrűjében egy
zömében szocreál város veszi körül,
ahol azonban az utóbbi húsz évben a
pláza-építészet hozott teljesen új színeket. Hogy jót tett-e ez ennek a városnak, nem tudom. Félek, inkább a zűrzavart fokozta. A belváros azonban
gyönyörű, és megérdemli az odaadó
figyelmet.
A székesegyház gyönyörű és hatalmas – barokk? – templom. A tömeg és
a sűrű program megakadályozott, hogy
alaposan megnézzük. Nincs más hátra,
vissza kell menni! Viszont a hívekkel
teli templom élménye lenyűgöző. Tudjuk, érezzük, ez nem a „Veled vagyunk,
Vietnam!” tömege. Aki itt van, az mind
magától és őszinte kedvéből jött. S tud-
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ni azt, hogy az öregemberek és a
karonülő gyermekek, az orgonasípként
sorakozó testvérek csapatai, hitük, reményük és meggyőződésük szerint jöttek össze, töltötték meg ezt a hatalmas
csarnokot, ez egyszerre tölti el az embert a maga kicsinysége tudatával, de
az összetartozás és a közös bizonyosság
erejével is.
Kommentár
Családként utaztunk Székesfehérvárra és a magyar családokért imádkoztunk. Felemelő dolog, hogy jelen lehettünk egy ilyen kezdeményezés születésénél, útra kelésénél. De keserű fájdalom, értetlenség, sőt felháborodás tölti
el az embert, amiért napjainkban védeni
kell a család intézményét, mert támadások érik, mert sokan és nagy erők vannak, akik a család intézményét ki akarják iktatni, vagy legalábbis át akarják
értelmezni. Pedig a dolog hihetetlenül
egyszerű. És ha teszem azt kutyatenyésztésről lenne szó, senki sem vonná
kétségbe a nemek szerepét, jelentőségét. És az idomítás, vagy nevelés eszközeinek kényes egyensúlyát. Hivatkoznak az egyes emberek jogaira, az
emberpárok között szabadon megköthető kapcsolatokra. De ezen közben
nem esik szó semmiféle közösségről,
egymás iránti felelősségről. És nem
esik szó a család harmadik szereplőjéről: a gyermek, vagy a gyermekek jogairól, érzelmeiről, érdekeiről.
Útitársaink, a tízgyermekes szülők
nevelőszülői tapasztalataikból említették, hogy minden esemény, ami a

gyermekkel megtörténik, vagy nem történik meg, az beíródik valahol a gyermek testébe, és talán a kamaszkorban,
talán később, kiszámíthatatlanul és váratlanul felszínre törhet. Van-e válasz
arra, hogy mit él meg egy gyermek egy
ilyen „modern” családban? Legyen az
akár egyszerűen élettársi kapcsolat,
akár nyitott házasság, akár azonos neműek együttélése. Túl a fogamzáshoz
szükséges két különnemű sejt szükségletén, évezredes beidegzésekről van
szó. Sem a néprajz, sem a történelem
nem ismer társadalmat, ahol ezek a törvények nem gyökereznének a biológia
törvényeiben és egyúttal hosszú-hosszú
tradíciókban. A biológiai törvények
megváltoztatása kívül esik az emberi
lehetőségeken. Hozzáférhetetlen és tiltott terület! A tradíciókon pedig semmilyen jogi logikával és sajtó-kampánnyal
nem lehet pár év alatt változtatni. Ezek
a törekvések tehát nem az emberi jogokért küzdenek, hanem valójában felforgatás a céljuk, eredményük pedig egyéni és társadalmi anarchia. Az egyháznak és minden jó- és épérzésű embernek el kell utasítania ezeket. Sőt küzdeni kell ellenük. Ehhez keres muníciót a
Székesfehérvári Egyházmegye kezdeményezése is.
Koronázza sikerrel ezt a mozgalmat
a Jóisten!
Molnár László Aurél és
Gelencsér Anna
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AMIT EGYNEK TESZTEK A LEGKISEBBEK KÖZÜL…
Szent Erzsébet napján nagy volt a
zsongás a plébánián. Rengeteg adomány gyűlt össze, szinte nem hittünk
a szemünknek. 87 csomagot szerettünk volna készíteni. Kisebbeket és
nagyobbakat, hiszen a „listánkon”
szerepeltek 1-2, ill. 4-5 gyermekes
családok, nyugdíjasok, egyedülállók.
Nem könnyű igazságosnak lenni, és
valószínűleg nem is leszünk azok.
Végül is többféle méretű csomagot
készítettünk a rendelkezésünkre álló
információk alapján. Tettük ezt abban
a reményben, hogy a megajándékozottaknak nemcsak örömet szerzünk,
de valóban nyújtunk egy kis segítséget, és talán valamit megéreznek abból a szeretetből is, amellyel az ajándékozók és a szervezők gondoltak rájuk. Nem titkolt szándékunk volt az
is, hogy személyesen átadván a csomagokat, megismerkedjünk ezekkel a
nehéz helyzetben élő családokkal.
A csomagolást hatan végeztük, és
az utolsó pillanatban még egy adag
jelentős mennyiségű adomány érkezett, így tényleg szépen jutott minden
csomagba rizs, búzadara, tészta, száraz hüvelyes, tea, cukor, lekvár, és
egy kedves adományozónak köszönhetően leveskocka, babkonzerv és
májkrém-konzerv. Valamint elosztottunk kb. 3 mázsa krumplit és 30 kg
hagymát.
A csomagok kihordását 5 párban
végeztük. Az emberek meg voltak le-

pődve, és nagyon örültek az adománynak. Szeretném itt megosztani a
kedves olvasókkal személyes élményünket, amelyet a „párommal” (akivel a kihordást együtt végeztük) éltünk át azon a délelőttön.
Kb. ¼ 11h-kor indultunk el a plébániáról, és 27 címünk volt a Burgundia-Mélyárok nevű területen. Bár
cím szerint ezek utcák, itt nem két
utcáról van szó, hanem olyan „lakóövezetről”, amely tekervényes, ágasbogas utcácskákból áll, és ezért a
számozás igen nehezen kiismerhető.
Legtöbbször kérdezősködnünk kellett
tehát. Mégis kicsivel dél után átadtuk
az utolsó csomagot. Mindketten úgy
éreztük, hogy lelassult az idő – lám,
az idő mégiscsak relatív! Gyakran
úgy érezzük, hogy szalad – de vajon
nem mi futunk-e előle, vele? Számunkra ez a délelőtt azt üzente:
„Amit egynek tesztek a legkisebbek
közül, nekem teszitek” – „és én még
segítségetekre is leszek, amikor arra
lesz szükségetek…”
Isten áldása kísérje mindazokat,
akik adományokkal segítettek, és a
Boldog II. János Pál karitasz csoport
önkénteseinek áldozatos munkáját,
amely lehetővé tette ezt az „akciót”.
Schumicky Ildikó
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ÚJ PÁPAI DOKUMENTUM JELENT MEG AZ EGYHÁZ
KARITATÍV SZOLGÁLATÁRÓL

XVI. Benedek pápasága kezdetétől
megjelölte az utat az Egyház számára,
hogy miként gyakorolja a szeretet
cselekedeteit, amelyek szorosan természetéhez tartoznak.
Már Deus caritas est kezdetű enciklikájában is kifejezetten foglalkozik
ezzel a témával. A szövegben utalás
történik arra is, hogy egyfajta kiegészítésre szorul az egyházi törvénykönyv ezzel kapcsolatos része, azaz,
hogy a püspökök milyen sajátos felelősséget viselnek az Egyház karitatív
szolgálata területén. Ezt a hiányt pótolja a most megjelent új pápai dokumentum, az Intima Ecclesiae
natura, vagyis Az egyház benső természete, amelyet a pápa motu proprio
apostoli levél formában tett közzé. (A
motu proprio latin kifejezés arra utal,
hogy a pápa saját kezdeményezésére
hozta meg a dokumentumra vonatkozó döntést.) A dokumentumot XVI.
Benedek pápasága nyolcadik évében,
november 11-én írta alá és 2012. december 10-én lépett életbe.
Az új pápai motu proprio felsorolja
azokat az ismérveket, amelyekhez
igazodnia kell az Egyház által létrehozott karitatív intézményeknek, mint
pl. a karitászok, továbbá a szerzetesrendek által fenntartott szervezetek és
végül a hívő emberek spontán kezdeményezései által létrehozott jótékonysági szervezetek. Teológiai

szempontból alapvetésként kiemeli,
hogy a szeretetszolgálat az Egyház
alaptermészetéhez tartozik. Isten Igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása mellett a karitatív szolgálat is kifejezetten egyházi feladat és
ennél fogva a püspök felelősségi körébe tartozik.
A motu proprio tehát részletesen
foglalkozik az egyházmegye püspökének e téren betöltött szerepével és
felelősségével. Többek között tehát
azzal, hogy őrködnie kell a kánoni
szempontból hatáskörébe tartozó karitatív szervezetek felett, amint azok
fölött is, amelyek ténylegesen saját
részegyháza területén működnek. Felelőssége, hogy összehangolja a különböző szervezetek tevékenységét
azzal együtt, hogy tiszteletben tartja
mindegyik sajátos identitását. Őrködik a szeretetszolgálatban tevékenykedő személyek kiválasztásán és
megfelelő képzésén oly módon, hogy
a Katolikus Egyházra visszavezethető
kezdeményezések összhangban legyenek a kánoni és polgári törvényekkel egyaránt. Fontos, hogy a különböző karitatív szervezetek ne fogadjanak el olyan támogatást, amelylyel a katolikus tanítással ellenkező
tevékenységre kényszeríthetnék azokat.
A dokumentum hangsúlyozza,
hogy a karitatív szolgálat az Egyház
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küldetésének alapvető dimenziója és
önmaga lényegének kifejeződése.
Minden hívő embernek joga és kötelessége, hogy személyesen is elkötelezze magát abban, hogy Krisztus új
parancsa, a szeretet törvénye szerint
éljen. A katolikus karitatív szervezetek nem szorítkozhatnak egyedül
adományok, segélyek gyűjtésére és
szétosztására, hanem kivételes figyelemmel forduljanak az elesettekhez.
Az evangélium szellemében segítsék
elő a keresztény közösségben a megosztásra, a tiszteletadásra és a szeretetre való nevelést. Az Egyház által
létrehozott karitászok és minden
olyan szervezet esetében, amelyeket a
főpásztorok támogatnak, biztosítani
kell, hogy a katolikus tanítás szerint
működjenek és tartsák tiszteletben a
polgári hatóságok törvényes normáit.
A püspökök joghatósága arra is kiterjed, hogy megvonják a katolikus
címet azoktól a szervezetektől, amelyek nem igazodnak az egyházi tanításhoz. Különös figyelmet kér a pápa

az anyagi jellegű ügyek kezelésében.
Ellenőrzésre van szükség az adományok eredete és kezelése terén, hogy
azok átláthatók legyenek. El kell kerülni, hogy a karitatív szervezetek gigantikussá és így ellenőrizhetetlenné
váljanak és kezelésük túlságosan sokba kerüljön. Ezen a téren is fontos a
mértéktartás. A püspök őrködjön
azon is, hogy a karitatív téren dolgozó személyek fizetése arányos legyen,
ám ugyanakkor megfeleljen az igazságosság és a szakmaiság követelményeinek.
Az új pápai motu proprio - Intima
Ecclesiae natura - végül két feladatot
bíz a „Cor Unum” Pápai Tanácsára:
az egyik, hogy őrködjön a most megjelent motu proprio megvalósításán, a
másik pedig, hogy ruházza fel kánonjogi személyiséggel a Katolikus Egyházban született és egyetemes szinten
működő nemzetközi segélyszerveket.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

HIT ÉVE
A „Hit éve” alkalmából az osztrák püspöki kar is adott ki körlevelet, amelyet
megismervén úgy láttuk, hogy sok-sok hasznos és értékes szempontot tartalmaz
ahhoz, hogy érdemes legyen e helyütt is közölnünk. Segít abban, hogy ráébredjünk meghívásunkra. Arra, hogy hogyan is éljük meg ezt az évet. Hogyan, mire
használjuk föl ezt az időszakot, amely egy hatalmas jelentőségű folyamatnak a
kezdetét jelentheti. Rajtunk múlik!
Krisztusban kedves Testvérek!
Ez az év meghívás arra, hogy felélénkítsük és elmélyítsük keresztény

hitünket. Ennek a hitnek a lelke a keresztény szeretet: az Isten és az emberek iránti szeretet. „Hiszek neked, hiszek benned” – ez a legtöbb, amit mi,
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emberek egymásnak mondhatunk. És
ez a kijelentés kiteljesedik, ha még
azt is hozzátesszük, legalább gondolatban, hogy „szeretlek”. Rendkívül
mélyen érvényes ez az Istenhez fűződő kapcsolatunkra is, úgy egyes keresztényként, mint az egyház egészeként.
A hit legékesebb bizonyítéka az az
öröm, amelyet általa nyerünk. Péter
apostol első levelében így ír a hitre
vonatkozóan: „… örülni fogtok, noha
most egy kicsit szomorkodnotok kell,
mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek,
amely értékesebb a tűz próbálta veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre,
a dicsőségre és a tiszteletre. Akit noha nem láttatok, mégis szerettek; bár
most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, ujjonghattok a
megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját:
lelketek üdvösségét” (1Pét 1,6-9).
Milyen szép lenne, ha azt mondhatnánk: ezek a szavak érvényesek
ránk! Igen, vannak pillanatok, amikor
„kimondhatatlan öröm” részesei lehetünk, ami a megélt hit ajándéka. Ezek
„értékesebbek az aranynál”, mert
megerősítik bennünk azt a bizonyosságot, hogy a hitben helyes úton járunk. És azt bizonyítják mások számára, hogy a hit Jézus Krisztusban és
az iránta való szeretet teljes értelmet
adnak az életnek.
Vannak azonban „különféle megpróbáltatások”, amelyektől szenved-

nünk kell: személyes, családi, munkahelyi, közösségi és egyházi nehézségek. Ezek próbára tehetik a hitből
fakadó örömünket, megfoszthatják
azt lendületétől, tompíthatják a fényét. Ma gyakran esik szó a válságról, az euroválságtól kezdve az egyház válságáig, a házasság és a kapcsolatok válságától a hit válságáig:
„Ezáltal kell hiteteknek beigazolódnia” – mondja Péter 1. levele.
Azért, hogy meg tudjuk óvni, be
tudjuk bizonyítani, meg tudjuk újítani
és örömben tudjuk megélni hitünket,
ebben a pásztorlevélben szólunk
Hozzátok a „Hit évének” kapcsán,
melyet Szentatyánk, XVI. Benedek
pápa ez év október 11-től 2013. november 24-ig, Krisztus Király vasárnapjáig hirdetett meg. Alkalom erre a
II. Vatikáni Zsinat 1962. október 11-i
megnyitásának 50. évfordulója, és 20.
évfordulója annak, hogy a Katolikus
Egyház Katekizmusát (KEK) nyilvánosságra hozták, amelyet boldog II.
János Pál pápa 1992. október 11-én
hirdetett ki, hogy „minden hívőnek
megmutassa a hit erejét és szépségét”
[1].
Tehát a „Hit évének” lényege a hit
erejének és szépségének megélése.
Sikerült-e vajon a nagy zsinatnak ezt
a „világot” és minket, magunkat, hívőket bemutatnia? Hogyan telt ez az
ötven év a zsinat kezdete óta? Hogyan éltük meg mi, hívők, ezt az időszakot? Ebben a fél évszázadban sok
minden megváltozott, a világban
éppúgy, mint az egyházban.
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A fiatalabb generáció számára, beleértve minket, püspököket is, a zsinat már történelem. Csak az idősebbeknek vannak közvetlen emlékei az
egykori „utazás előtti izgalomról”,
ami akkoriban, a zsinat megkezdése
előtt uralkodott. A „zsinat generációjából” sokan sajnálják, hogy - mint
érzik - a fellendülés elmaradt, a sokat
ígérő kezdeményezések megtorpantak. A zsinat utáni fejlődés értelmezése a mai napig vitatott. Felemelkedés
vagy hanyatlás történt? És mi akadályozta a fejlődést, mi okozta a hanyatlást? Vagy vannak a zsinatnak olyan
üzenetei, amelyekről keveset hallottunk, mint például az, hogy mindanynyian szentségre vagyunk hivatva.
Az értelmezésbeli konfliktusok, a
különböző egyházi irányzatok és
áramlatok közötti feszültségek és nézeteltérések az utóbbi ötven évben
újra meg újra a szakadás szélére sodorták a Katolikus Egyházat, ám annak benső egysége kiállta a szakítópróbát. Ilyen az a kép, amelyet a Katolikus Egyház a zsinat utáni időben a
világnak felkínált: gyakran nem túl
vonzó, s távolról sem olyan, amilyet a
zsinat mint az egyházról alkotott víziót a mai világnak meg akart mutatni. Minthogy olyan korban élünk,
amelyre a média nyomja rá bélyegét,
helyzetünket az is nehezíti, hogy annak nagyítólencséje alatt minden
egyházon belüli konfliktus még sokkal nagyobb hangsúlyt kap. A visszaélési botrányok kifejezik, hogy megrendült az egyházba vetett bizalom.

Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy életmódunk gyökeresen
megváltozott. Sokak soha nem látott
jóléte, a fogyasztói társadalom a maga kísérő jelenségeivel a hitgyakorlatra is kihat. Gyakran még nem találjuk
a módját, hogy hogyan reagáljunk helyesen ebben az új helyzetben. Kit lep
meg, hogy társadalmunkban gyakran
rezignáció és frusztráció uralkodik,
hogy sokan elhagyják az egyházat.
1. „Ha nem hisztek, nem maradtok meg” (Iz. 7,9)
Egyházközösségünk szorongatott
helyzetére csak egy választ látunk: a
hitet! „Hit nélkül nem lehet tetszeni
Istennek, aki ugyanis az Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy Ő van, és
megjutalmazza azt, aki Őt keresi”
(Zsid 11,6). A hit a keresztény élet
szíve. Először is „az ember személyes
kötődése Istenhez” (KEK 150), a szívek bizalma. A hit azt jelenti, hogy
értelmünkkel és akaratunkkal elfogadjuk Istent, az Ő terveit, útjait, akaratát, és azt, amit Jézus Krisztusban
feltárt számunkra. Mindannyian rászorulunk példaképeinkre a hitben, a
szentek nagy alakjaira és azokra a hívő emberekre, akik életünket meghatározták és egyéni hitünk útját segítették. A Zsidókhoz írt levél a „tanúk
felhőjéről” beszél, amely körülvesz
bennünket. Erre való tekintettel „váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére,
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Jézusra, aki a rá váró öröm helyett
elszenvedte a keresztet, nem törődött
a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül” (Zsid 12,1-2).
2. Tanúkra van szükség
Mi, püspökök, úgy látjuk ötven évvel a zsinat megnyitása után, hogy ez
a helyzet minden valós nehézség mellett nagy lehetőséget is rejt magában.
Hiszen minket mint hívőket újfent
felszólít arra, hogy adjunk számot a
hitünkről: Miért vagy a világon? Miben hiszel? Kinek és hogyan hiszel?
És mit jelent a Te számodra, a Te életed számára hinni? Minél szekulárisabb, minél plurálisabb lesz társadalmunk, annál nagyobb szükség van
személyes tanúkra, és annál több ajtó
tárul ki: a hitre nyíló ajtók. Itt emlékeztetünk VI. Pál pápa közismert
szavaira: „A mai ember inkább hisz a
tanúknak, mint a tanítóknak, és ha tanítókra hallgat, azért teszi, mert azok
tanúk is” (Evangelii Nuntandi, Nr.
41).
Egy ilyen sokrétű, sokoldalú társadalomban, amilyen a miénk, az információképesség a kelendő. Fel vagyunk-e készülve arra, hogy hitünkről
egyszerű szavakkal tanúságot tudjuk
tenni? A vallási ismeretek „talajvízszintje” Európában erősen leapadt.
Már azoknak az elemi dolgoknak az
ismeretét sem tételezhetjük föl, amelyek az európai kultúrához tartoznak.
A hittani ismeret azonban a hiteles
tanúságtétel egyik előfeltétele. Ezért a
Szentatya nyomatékosan meghív
bennünket arra, hogy ezt a „Hit évét”

használjuk föl vallási ismereteink elmélyítésére. Ehhez első helyen hozzátartozik a Szentírás szeretete. Benedek pápa ragyogó példát ad nekünk
felhívásával, amely teljesen Isten
szavára összpontosít. Emellett mélyítsük el a II. Vatikáni Zsinat tanításának ismeretét. Ezt a jobb ismeretet
hivatott szolgálni a „Katolikus Egyház Katekizmusa”, amely a zsinatnak
egyik gyümölcse.
Örömmel és egy kis büszkeséggel
tölt el bennünket, osztrák püspököket,
hogy az akkoriban világszerte eredményes katolikus könyvprojekt a mi
szerkesztőségünk közreműködésével
jelenhetett meg: a „Youcat” ("Youth
Catechism of the Catholic Church" A Katolikus Egyház Fiatal Katekizmusa) - amelyet a mai napig húsz
nyelvre fordítottak le, s amely fiatalok számára és fiatalok közreműködésével született - kitűnő eszköz a hit
elmélyítéséhez, egyáltalán nem csak
fiatalok számára.
A hit tanújának lenni, készen az információadásra és a beszélgetésre: ez
az az esély, amelyet ma mindannyiunk előtt áll. Valamennyiünknek
késznek kell lennie a válaszadásra,
nem csak a specialistáknak és a szakembereknek. Itt elsősorban arról van
szó, hogy „Krisztus szeretete sürget
minket” (2Kor 5,14), hogy tanúságot
tegyünk az Evangéliumról.
Szerte az országban látjuk a jeleit
annak, hogy ez a hozzáállás egyre
növekvő méretben terjed. Ezzel kapcsolatban első helyen a plébániai kö-
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zösségekről kell említést tennünk.
Némely fájdalmas zsugorodási folyamat, az istentiszteletek látogatottságának visszaesése, a gyerekek és
fiatalok számának csökkenése ellenére a plébániai közösségek hálója,
mely az egész országot átszövi, egyedülálló jelenség, amelyet nem szabad
alábecsülnünk. Itt mondunk köszönetet minden nőnek és férfinak, akik
mint egyházközségi képviselők és
önkéntes munkatársak az egyház
szolgálatában szerepet vállalnak.
Valljuk plébániai közösségeink szükségességét és jövőképességét.
Teljes képet fölvázolnunk hazánk
egyházának elevenségéről teljesen
lehetetlen. Örömmel látjuk az ifjúsági
imacsoportok számának növekedését
országszerte. Figyelemmel kísérjük a
fiatal hívő családok számának gyarapodását, akik jószívvel nyitottak több
gyerek vállalására, és egy valóban keresztény élet megélésére törekszenek.
Bár némely szerzetesközösség utánpótlásgondokkal küzd, hálás szívvel

látjuk más régi és fiatal szerzetesközösségek virágzását. Megéljük sokak
elismerésre méltó szerepvállalását karitatív területen. Látjuk, milyen népszerűek egyházi oktatási intézményeink.
Hiszen ami a hitéletben a leglényegesebb, arra nem érvényes semmiféle
statisztika: az a sok ember, aki a mindennapjaiban az Istennel való mély
hitközösségben él, egy benső Krisztuskövetés, egy csendes ráhagyatkozás a Szentlélek vezetésére. Ők az
egyház igaz lelkei, akik sokakat hordoznak hitük által. Olyanok ők, mint
az a négy férfi, akik a bénát minden
látszólagos képtelenség ellenére leeresztették Jézus elé: „amikor Jézus
látta hitüket…” (Mk 2,5). Ez a sok
hívő hazánkban a mi bizalmunk és
reményünk. Ők megélt hitükkel ma is
sokakat vezetnek Krisztushoz! Ők valamennyien az élő egyház Ausztriában, akikért nem győzünk eléggé hálát adni az Úrnak.
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A BOLDOG II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK KIJÁRÓ
LITURGIKUS TISZTELETRŐL

A L'Osservatore Romano 2011. április 11-12-i száma, illetve a Vatikáni
Rádió olasz honlapja közzétette az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi
Kongregáció április 2-i határozatát „a
Boldog II. János Pál pápának kijáró
liturgikus tiszteletről”.
A határozat (decretum) tisztázza,
hogy a boldoggá avatást követően az
új boldog milyen helyet kap a liturgikus naptárakban, illetve hogy milyen
feltételek mellett lehet tiszteletére
templomot szentelni.
II. János Pál napja
A Kongregáció rendelkezése folytán
Boldog II. János Pál emléknapja a
Római Egyházmegye, valamint a lengyelországi egyházmegyék saját liturgikus naptáraiban október 22-re – II.
János Pál pápa székfoglalásának évfordulójára – kerül.
Ami az egyház többi részeit illeti, ha
október 22-ét fakultatív emléknapként
be kívánják illeszteni saját liturgikus
naptárukba, azt a Kongregációnál kell
kérvényezni: a püspöknek saját egyházmegyéje számára, a püspöki konferenciának a saját illetékességi területe
számára, az általános elöljárónak pedig
szerzetesrendje számára.
A magyar helyi egyház kérte és
megkapta az engedélyt a liturgikus emléknap megtartására.

Templom II. János Pál tiszteletére
Ott, ahol II. János Pál emléknapja
bekerül a saját liturgikus naptárba,
szabadon lehet tiszteletére templomot
szentelni. S abban a templomban október 22-ét ünnepként (tehát az emléknapnál magasabb szinten) lehet megülni (vö.: Congregatio de Cultu Divino
et
Disciplina
Sacramentorum,
Notificatio de cultu Beatorum, 1999.
05. 21., 9.). A többi helyen a Szentszék
engedélyével (indultum) lehet csak II.
János Pál számára templomot szentelni
(vö.: Ordo dedicationis ecclesiae,
Praenotanda n. 4).
A Vatikáni Figyelő és a Magyar
Kurír alapján – a szerk.
„Irgalomban gazdag Istenünk, aki
boldog II. János Pál pápát egész Egyházad vezetésére szólítottad, add meg
nekünk, hogy tanításának erejéből merítve bizalommal nyissuk meg szívünket Krisztusnak, az ember egyetlen
Megváltójának üdvözítő kegyelme
előtt. Aki Veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.”
(II. János Pál miséjének saját
könyörgése – nem hivatalos magyar
fordításban)
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A LITURGIÁK RENDJE: KARÁCSONY – ÚJÉV
AZ ÚJ TEMPLOMBAN

december 24. hétfő
16:00
24:00

pásztorjáték
éjféli szentmise

december 25. kedd
9:00

ünnepi szentmise

9:00

ünnepi szentmise

december 26. szerda
december 27. csütörtök
15:00

borszentelés
a Pincehegyen a Nagypincénél

december 29. szombat
16:30

gyermek- és ifjúsági
szentmise

december 30. vasárnap
8:00

szentmise

december 31. hétfő
16:00

év végi hálaadás

9:00

újévi szentmise

január 1. kedd

December 28-án, pénteken nem lesz szentmise!
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FÉNYÜNK RAGYOGJON!

Sötétség mélyén hány ember él,
nem is sejtik a bűn halálos veszély.
Isten hívott, "Gyere, nyújtsd hát kezed!",
hogy a bűn helyett áradjon fény, szeretet.
Az ellenség támad, de alul marad,
mert az Úr megy előttünk,
csak bízd rá magad!
Isten hívott, "Gyere nyújtsd hát kezed!",
hogy a bűn helyett áradjon fény, szeretet.
Fényünk ragyogjon hát,
érted égjen a láng,
legyünk mindnyájan fáklyák,
utunk fény járja át,
amíg eljön az Úr és láthatjuk Őt,
addig égjen e tűz szívünkben!
Új hálaének ( Éjféli Kiáltás Gospel Kórus)

