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„A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe,
MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN!” (Calcuttai Boldog Teréz)

HÁROM KIRÁLYOK
(A tervezett bronzkapu részlete)
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FERENC PÁPA: KARÁCSONYKOR HÁRMAS CSODÁLKOZÁSNAK KELL
ELTÖLTENIE MINKET!
Hogy jól tudjuk megünnepelni a
karácsonyt, meg kell állnunk a csodálkozás „helyeinél”. Melyek ezek a
csodálkozás helyei a mindennapi
életben? Hármat említek. Az első
hely a másik ember, akiben testvért
kell látnunk, mert amióta megszületett Jézus, minden emberi arc Isten
Fiának vonásait hordozza. Főleg akkor, amikor szegény ember arcáról
van szó, mert Isten szegényként lépett
a világba, és elsősorban a szegényeknek engedte, hogy közel kerüljenek
hozzá.
Egy másik – a második – hely, ahol
csodálat tölthet el minket, ha hittel
nézzük, a történelem. Sokszor azt
hisszük, hogy helyes oldaláról nézzük
a történelmet, pedig meglehet, hogy
épp a hátoldaláról szemléljük. Ez akkor történik például, amikor úgy hiszszük, hogy a történelmet a piacgazdaság határozza meg, a pénz és az üzlet
irányítja, és az egymást váltó hatalmasok uralkodnak felette. Jézus születésének, a karácsonynak az Istene
azonban olyan Isten, aki „összekeveri
a kártyákat”: szereti ezt tenni! Miként
Mária énekli a Magnificatban, az Úr
ledönti trónjukról a hatalmasokat és
felemeli a megalázottakat, betölti javaival az éhezőket, és üres kézzel
küldi el a bővelkedőket (vö. Lk 1,52–
53). Ez a második csodálkozás, a történelem csodálata.

A csodálkozás harmadik helye az
egyház: hívő csodálkozással akkor
nézünk az egyházra, amikor nemcsak
vallási intézménynek tartjuk – persze
az is –, hanem anyánknak érezzük,
aki, még ha szeplős és ráncos is –
ezekből sok van nekünk! –, megláttatja velünk az Úr Krisztus által szeretett
és megtisztított Jegyes vonásait.
Olyan egyház ez, amely fel tudja ismerni a hűséges szeretet sok jelét,
melyeket Isten küld folyamatosan feléje. Olyan egyház ez, amelynek az
Úr Jézus soha nem féltékenyen őrizendő birtoka – akik ezt teszik, tévednek –, hanem mindig az a Valaki,
aki elébe jön, és akit az egyház bizalommal és örömmel tud várni, hangot
adva a világ reményének. Ez az egyház hívja az Urat: „Jöjj, Úr Jézus!”
Ennek az anyaegyháznak mindig ki
vannak tárva a kapui és a karjai, hogy
mindenkit befogadjon. Sőt ez az
anyaegyház kilép a kapuin, hogy
anyai mosollyal megkeressen minden
távollévőt, és Isten irgalmasságához
vigye őket. Ez a karácsony csodálkozása!
Részlet Ferenc pápa 2015.
december 20-án a déli Úrangyala
imádság előtt elhangzott beszédéból
Forrás: Magyar Kurír
http://www.magyarkurir.hu
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MEGSZENTELJÜK A MÚLÓ IDŐT
Advent 3. szombatján lelkigyakorlatra gyűltünk össze a közösségi teremben. Káposztássy Béla atya érkezett
hozzánk Gyálról, akinek szakterülete a
liturgia.
Azt hiszem, olyan gondolatokat kaptunk tőle, amelyek vissza-vissza fognak
térni alkalomadtán, hogy megerősítsenek, felemeljenek bennünket. Megpróbálom röviden összefoglalni mondanivalóját, hogy akik nem tudtak jelen
lenni, mégis kicsit részesülhessenek az
ajándékból, melyet az ott lévők kaptak.
Időben élünk, és van ciklikus (reggeldél-este, tavasz-nyár-ősz-tél), ill. lineáris időtapasztalatunk. Az idő ciklikussága biztonságot nyújt, hiszen ha beáll
a sötétség, biztosak lehetünk abban,
hogy előbb-utóbb kisüt a nap. Az idő
múlása viszont időnként relatív. A nehéz pillanatokban lassan telik az idő, a
szép pillanatokban viszont, amikor legszívesebben megállítanánk, inkább repül. Mindannyian tudjuk ezt, és tudja
az Egyház is. Éppen ezért van, hogy a
liturgikus év során, illetve magában a
liturgiában sokszor-sokszor ismétlődnek a szertartások, az olvasmányok. Az
egyházi év során a vasárnapi olvasmányok három évente, a hétköznapiak két
évente ismétlődnek, a mise szövegének
sincs végtelen sok változata. A liturgiában a megjelenítő emlékezet van jelen,
pl. amikor nagycsütörtökön részt veszünk a lábmosás szertartásában. Aztán
nagyon fontos szerepe van az emlékezésnek a hála kifejezésének szempont-

jából. Amikor elbeszéljük azt, amit az
Isten tett velünk, az a hála felindítása és
megnyilvánulása. Nem akarjuk elfelejteni a szép és jó dolgokat. A liturgikus
időfelfogás átfogó értelmet és biztonságot ad, és ennek a mai villódzó, rohanó
világban nagyon fontos szerepe van.
Segít megfékezni a múló időt. Emlékezünk és emlékeztetünk. Az emlékezés
összeköti a múltat és a jelent. A mise
könyörgéseiben számtalanszor kérjük
arra az Istent, hogy valósítsa meg velünk azt most, amit a múltban is véghezvitt. A történelem egyszersmind
üdvtörténet is. A saját életünk, saját üdvösségünk története. Abban a néhány
évben, melyet itt, a Földön kapunk,
meghív az Isten arra, hogy beteljesüljünk a szeretetben. Arra hív az Isten,
hogy egyre érettebbé váljak a szeretetben. Egyre inkább ráérezzek, ki is az
Isten, hogy milyen is az Isten, és hogy
én személy szerint hogyan tudom egyre
inkább megélni a legteljesebb szeretetet, hogyan tudok hozzá egyre közelebb
kerülni. Nagy kaland ez!
Nagyon fontos, hogy hogyan éljük
meg az ünnepeinket. Az ünnep ideje
„haszontalan” idő, a szó szoros értelmében nem produktív. De milyen jó is
elidőzni egy családi ebéd után együtt az
asztal körül! Mély megtapasztalások
vésődnek be ilyen alkalmakkor. Teljesen fölösleges ötféle süteményt sütni
egy ünnepre, mégis megtesszük – hozzátarozik. Gondoljunk arra, hogy a
természet is milyen pazarló. Hiszen az
elszórt milliónyi magból lehet, hogy
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csak egy pár kel ki. Lehet, hogy időnként annyit terem a cseresznyefánk,
hogy képtelenek vagyunk mind felhasználni. Ez pazarlás, mégsem
elpazarlás – az Isten túláradó szeretetének a jele. Jó, ha a vasárnapot is megszenteljük azáltal, hogy csak azzal törődünk, ami igazán fontos az életben:
Istennel, szeretteinkkel, és magunkra is
fordítunk egy kis időt. Nem véletlen,
hogy ez parancs, hiszen az Isten tudja,
hogy mi a jó nekünk. Szükségünk van
megállásra, hogy erőt gyűjtsünk a további úthoz. A megszentelt vasárnap
olyan nap, ami nem hoz gyakorlati
hasznot, mégis ez hozza meg az igazi
hasznot: a teljesség érzését, s egy jó
ünnep, egy nagy pihenés után jobban
tudunk dolgozni is.
Miben áll vajon a karácsony „sikere”? Mindenkiben élnek a gyerekkori
karácsonyok: kint hideg - bent meleg,
kint sötét - bent a gyertyák fénye, illatok, meghittség, zene, az összetartozás
érzése – a gyermek várakozása a csodára. És milyen szép, ahogyan felnövünk,
és ráébredünk, hogy ez valóban a legnagyobb csoda a világon, de már másképpen, mélyebben, teljes valóságában
értjük meg.
Ha az ünnepi liturgia jó, az katartikus
élményt jelenthet. Katarzis – megtisztulás. Persze ez nem jön magától. Az advent = Úrjövet Krisztus második eljövetelére való felkészülésünket segíti.
Krisztus elindult felénk, és minden pillanattal közelebb kerülünk hozzá. Jótettekkel siessünk a közelgő Megváltó elé,

s a történelem végén elérkező Krisztus
elé!
A katolikus liturgia azonban nem enged beleragadni egy ragacsos szentimentalizmusba. Már karácsony másnapján megfogalmazzuk a drámát.
Szent János evangéliuma azt mondja:
„a tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be”. És nem véletlen, hogy ekkor
emlékezik meg az egyház Szent István
első vértanúról. Testvérek, a karácsony
DRÁMA! Amikor az Isten, a Fény a
világba lépett, megremegett a sötétség,
és elkezdte üldözni a világosságot.
Közel lehet hozni ezt a titkot egyáltalán az emberekhez? Csak úgy, ha mi
magunk egyre jobban megértjük ezt a
hittitkot. Minél inkább megértjük és
átéljük, annál inkább át tudjuk adni másoknak. Erre az átélésre pedig a liturgia
a legalkalmasabb. Minél inkább átéljük
a titkot, annál inkább képesek vagyunk
azt megjeleníteni a világban. Életünk
példája lehet a legigazabb üzenet, a legszebb evangélium. Törekedjünk arra,
hogy liturgiánkat igazi szeretetteljes
közösségben éljük meg, a közösség
minél teljesebb bevonásával, és törekedjünk a liturgiát egyre jobban, mélyebben megérteni! Hogyha mikor mi
együtt vagyunk, az a legnagyobb erővel
tölt fel minket, akkor képesek leszünk
sugárzó közösséggé válni.
Kívánjuk mindenkinek karácsonyra,
hogy ebben a szellemben tudja megélni
a családi és a közösségi ünnepet!
Schumicky Ildikó
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BOLDOGOK A LELKI SZEGÉNYEK…
(Gondolatok adventben)
gyak, kapcsolatok és egyéb javak – és
A Hegyi beszéd kiemelt helyet fogpersze önmaga. Ilyenek a lelki „szelal el az Újszövetségen belül, hiszen
gények”.
Jézus tanításainak összefoglalásaként
tekinthetjük, így ismerete és megértése is fontos minden keresztény ember
számára.
Nos, a nyolc boldogság ismeretével
és megértésével sincsen másképp.
Annál inkább zavart, hogy a címben
szereplő kijelentést eddig nem sikerült igazán értelmeznem. Úgy véltem,
itt nem pénztelenségről lehet szó, hiszen ennek lelki vonatkozása nem
volna értelmes, ugyanakkor azt gondoltam, hogy miközben a lelki gazdagság egy pozitív tartalmú kifejezés,
addig a lelki szegénység éppen ellenkezőleg, vagyis Isten mentsen bennünket ettől… Mégis: boldogok a lelki szegények! A megvilágosodást a
kérdésben Sipos Gyula A hegyi beszéd című könyve hozta el számomra
az idei adventben.
Alapvetően kétféle ember létezik:
az egyik úgy érzi, amit elért csak önmagának köszönheti, így Istenre
nincs szükség az életében. Vagyis
lelke Ő nélküle is „gazdag”. Helyet
sem enged számára a lelkében, hiszen
az tele van önmagával és a földi életben összegyűjtött talmi, mulandó javakkal. A másik ember tudja, hogy
amije van, amit elért, Istennek köszönheti. Az ő lelkében bőven jut
hely Istennek és hiányoznak belőle a
talmi, csak földi értékkel bíró tár-

Isten minden emberrel kapcsolatba
kerül, hiszen mindnyájunk léte csak
Általa képzelhető el, ám míg az egyik
ember lelke egy kövekkel, kavicsokkal és homokkal színültig töltött vödörhöz hasonlít, melybe kevéske víz
azért így is becsorog, a másiké – kövek, kavicsok és homok nélkül – tízszer-százszor annyi vizet is be tud fogadni, mégis csak félig telik meg.
Az az ember, aki lelki szegény, akkor is éhezi Istent, ha lelkében csak Ő
lakik, ráadásul éhsége nőttön nő.
Ezért, hogy igazán közel kerüljünk
Istenhez, először ki kell üresítenünk
lelkünket; ki kell takarítanunk belőle
a felesleges, nem odavaló tartalmakat,
hogy így helyet készítsünk Istennek.
Advent másik fontos üzenete a szeretet. Isten úgy szerette a világot,
hogy Fiát adta érte. Van-e ennél nagyobb szeretet?
Fekete Ágnes 4 hét, adventi gondolatok című könyvében találtam rá a
következő példázatra: az ördög egyszer széttépte az igazságot apró pici
fecnikre, és szétszórta a szélrózsa
minden irányába. Mi emberek felveszünk egy-egy darabkát, és azt mondjuk: Megtaláltam az igazságot! Mindnyájunknak megvan a maga saját
igazsága, és azt várjuk a többi embertől, hogy ezt fogadják el ők is. Ebből
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persze hatalmas veszekedések robbannak ki, időnként háborúk is, miközben a saját magunk kicsiny részigazságától nem vesszük észre az
egyetlen Nagy és Teljes Igazságot!
Krisztus eljövetele a szeretet gyümölcse, Isten szeretetéé, mellyel bennünket, embereket szeret.

Próbáljunk meg mi is szeretettel
fordulni embertársaink felé, megfeledkezve kicsinyes vitáinkról, és kívánom, lássuk meg mindnyájan a Teljes Igazságot, Krisztust, aki karácsony estéjén kisgyermekként jön el
közénk!
KI

ADVENTUS DOMINI
„A keresztény vallásban nem csupán az ember keresi Istent, hanem az
Isten személyesen jön, hogy önmagáról beszéljen az embernek, és megmutassa a Hozzá vezető utat. Jézus
Krisztusban Isten nemcsak megszólítja az embert, hanem keresi is. Vajon
miért? Mert az ember eltávolodott
Tőle.” /Szent II. János Pál/
Csejtei Dezső filozófiatörténész
idézi Martin Buber 1948-ban megjelent Az ember problémája című
könyvét, ami szerint a napnyugati
ember történelmében az otthonosság
és az otthontalanság korszakai váltogatják egymást. Az ember néha otthon és jól érzi magát a világban, s
magát valami kozmikus vagy isteni
rend részének tekinti. Buber szerint
ezt az életérzést fejezi ki Arisztotelész, Szent Tamás vagy Hegel filozófiája. Máskor az ember kivettetik ebből az otthonosságból a metafizikai
hajléktalanságba, s megtapasztalja
Ádám kitettségének ősélményét. Ám
ez a kitettség töprengésre és meghökkentő kérdésekre is sarkall. Ilyen töp-

rengő volt például Szent Ágoston,
Pascal vagy Kierkegaard.
Érdekes ezt a kettősséget Tamási
Áron szemüvegén keresztül nézni, aki
szerint „azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne”.
Bizonyos, hogy mindannyian szeretnénk otthon lenni valahol a világban,
s hogy otthon érezzük-e magunkat
vagy kivettetve, az többnyire nem rajtunk múlik. Ádám, Noé, Lót, Ábrahám, Izsák, Mózes… Sorolhatjuk a
neveket akár napjainkig, s ez a névsor
azt bizonyítja, hogy otthon lenni az
Ember számára többnyire csak átmeneti állapot. Vajon miért?
A bizonyosban, a változatlanságban
az ember megtalálja, kialakítja a maga sajátos rendjét. Bármilyen szűkösek is a körülmények, bármily szigorú
is a fegyelem, az ember még a rendetlenségben is kiépíti az otthon rendjét
magának. Innen kiszakadva viszont
ráomlik az útkeresés, a döntés kényszere és a felelősség. Szabad akaratunk, emberi szabadságunk velejárója
ez.
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Különösen súlyos ennek a szabadságnak a terhe, ha körülményeink is
válságba kerülnek. Márpedig korunkban, bármerre fordulunk, válság vicsorog ránk. A média minden napra
tartogat valami katasztrófahírt, s az
ezekből összeálló kép hovatovább
egész világunk közelgő vesztét sugallja, amikor a mindenség összetartó
erői megrendülnek. Szemünk előtt
mélyültek súlyos válsággá olyan jelenségek, amiket kezdetben csupán
valamely szilárd szerkezet apró repedéseinek láttunk. Szinte percek alatt
összeomlott a szocialista világrend.
Világméretű felmelegedéssé dagadt
az egykor csupán bosszantó nagyvárosi szmog. Az áruk, tőke és munkaerő oly kecsegtető szabad áramlása
mára fojtogató globalizmusként tornyosul fejünk fölé. Élvezeteink és kényelmes mindennapjaink demográfiai
krízisbe és adósságcsapdába torkolltak. A nyereségvágy gazdasági buborékokat szült. Földjeink parlagon hevernek, s mégis attól rettegünk, hogy
pénzes idegenek kezébe jutnak. Energiaéhségünk kielégíthetetlen. Eláraszt
bennünket a szemét. Kultúránkat elfelejtjük, költőinket nem olvassuk, szavaljuk. Mindennapi beszédünk is egyre sivárabb és durvább, anyanyelvünk
kiber-kórba sorvad. Otthonunkból,
családunkból el, világgá menve próbáljuk megvalósítani magunkat, míg
rá nem döbbenünk, mi lett belőlünk:
hajléktalan.
S ha az otthonukból kivettetett milliók elindulnak valamerre otthont ke-

resni, veszélybe kerül a még meglévő
otthonok melege is.
Mit tehet ilyen körülmények között, aki magát mindezek ellenére valami kozmikus vagy isteni rend részének kívánja tekinteni? Régi szentencia: Bízzék Istenben, és tartsa szárazon a puskaport!
Advent ideje van, az Úr eljövetelére várakozunk.
Hitünk szerint 2000 évvel ezelőtt a
Teremtő elküldte egyszülött fiát, aki
kereszthalálával megváltotta az emberiséget. S hittel valljuk azt is, hogy
Ő újra eljön majd teljes dicsőségében,
hogy bírája legyen az embereknek.
Egész életünkben erre a második eljövetelre készülünk, hiszen nem tudjuk az órát, s nem szabad, hogy lámpásunkból épp akkor fogyjon ki az
olaj. Ám ez az élethossziglani várakozás, ez a lankadatlan készenlét embertelenül súlyos teher. Kevesen bírják ezt lelki és testi erővel. Karácsony
előtt, advent idején tehát nagy-nagy
megkönnyebbülés Jézus ígéretéhez
menekülni, hogy a Jó Pásztor megkeresi az elveszett bárányt. Ahol kettenhárman összejövünk az Ő nevében, Ő
ott van velünk. Velünk van az idők
végezetéig.
Otthonunkból kivettetve sem kell
félnünk, hiszen Isten személyesen jön
hozzánk, hogy megismertesse magát
mivelünk, és megmutassa nekünk az
utat az Örök Hazába, ahol mindörökre otthon lehetünk.
MLA
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IRGALMAS AZ ISTEN!
Az isteni irgalmasság a XX. század
legfontosabb üzenete. Nem mintha az
Isten korábban nem lett volna irgalmas. De nyilvánvaló, hogy minden
korban látja az Isten, hogy mire van
szükségünk nekünk, embereknek ahhoz, hogy hozzá közelebb kerülhessünk, és ezáltal teljesebb életet élhessünk itt, a Földön. Az Atya mindenkor vár minket haza, akármilyenek
vagyunk, akármit tettünk. Vár az
atyai házba, ahol megpihenhetünk,
ahol feltöltődhetünk, ahol megélhetjük a teljes boldogságot. Van valaki,
aki igazán, mindenkor szeret, aki
megbocsát, bármit is tettünk. Ha belépünk az Ő házába, és megérezzük
az ott uralkodó meleg légkört, akkor
talán nem is akarunk soha mást, mint
ott lakni. Ott igazán önmagunk lehetünk, ott elfogadnak olyannak, amilyenek vagyunk, ott nem kell teljesítenünk. Egyet kell tennünk: beletekinteni Atyánk szemébe, akinek tekintetéből csodálatos jóság és szeretet
sugárzik felénk, aki ha hozzá bújunk,
azt mondja: „gyere, gyermekem, hiszen tudod, hogy szeretlek!” Ebből az
élményből valóban erőt lehet meríteni, erőt ahhoz, hogy elinduljunk, illetve továbbmenjünk a lelki növekedés útján – megtegyük szeretetből azt,
amit már oly sokszor próbáltunk erőből keresztülvinni. Higgyünk az Isten
irgalmában!

se nyomán, és a nővért szentté avatta.
Ferenc pápa pedig ez év december 8án megnyitotta az irgalmasság rendkívüli szentévét. (Azért rendkívüli,
mert „rendesen” évszázadok óta 25
évenként hirdet az egyház szentévet.)

Szent II. János Pál 2000-ben bevezette az Irgalmasság ünnepét (Húsvét
II. vasárnapján) Faustina nővér közlé-

„Minél súlyosabb a bűn, annál
nagyobbnak kell lennie a szeretetnek,
amelyet az egyház a megtérő emberek

Alább szemelvényeket közlünk a
Magyar Kurírból.
Szent II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette, hogy húsvét II.
vasárnapján az egész egyházban tartsák meg az isteni irgalmasság ünnepét.
Ezen a napon iktatta a szentek közé
Fausztina nővért, a III. keresztény évezred első szentjét, az isteni irgalmasság apostolát. A liturgia szerint ezen
a vasárnapon Jézus megmutatkozik
apostolainak, megmutatja övéinek kezét és oldalát, a szenvedés sebeit,
mindenekelőtt azonban szívének sebhelyét, amely az irgalom forrása.
„Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg
oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem
hívő!” – mondja Jézus Tamásnak, a
hitetlen tanítványnak.
A Jézus sebeiből fakadó irgalom az
egész emberiségre kiárad. Szent II.
János Pál úgy rendelkezett, hogy Fausztina nővér látomása alapján a világegyházban mindenütt emlékezzenek meg az isteni irgalmasságról,
amelynek fénye megvilágítja a harmadik keresztény évezred útját. (1)
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felé mutat. Mekkora szeretettel tekint
ránk Jézus! Mekkora szeretettel gyógyítja meg a mi bűnös szíveinket! Soha nem riad vissza a mi bűneinktől.
Gondoljunk a tékozló fiúra, aki mikor
eldönti, hogy visszatér az atyjához,
előre kigondolja, milyen beszédet
mond majd. Ám az atya nem engedi
megszólalni, átöleli őt (vö. Lk 15,17–
24). Jézus is így tesz velünk. „Atya,
annyi vétkem van…” – „De ő boldog
lesz, ha elmész [gyónni]: hatalmas
szeretettel fog átölelni téged! Ne
félj!”
Kedves testvéreim, gyakran elgondolkodtam azon, az egyház hogyan
lenne képes nyilvánvalóbbá tenni a
küldetését, az irgalmasságról való
tanúságtételt. Olyan út ez, amely a
lelki megtéréssel kezdődik; és be kell
járnunk ezt az utat. Ezért úgy döntöttem, hogy rendkívüli szent évet hirdetek meg, amelynek középpontjában
Isten irgalmassága áll. Ez az irgalmasság szent éve lesz. Az Úr szavának fényénél akarjuk megélni ezt:
„Legyetek irgalmasok, mint a ti Atyátok” (vö. Lk 6,36).” (2)
„Mindig kísért minket az engedetlenség, ami abban fejeződik ki, hogy
életünket Isten akaratától függetlenül
akarjuk megtervezni. Az embert folytonosan ez a barátságtalan ellenállás
kísérti, az, hogy ellenálljon Isten tervének. Ugyanakkor a bűn történelme
is csak a megbocsátó szeretet fényében érthető. Ha minden a bűnhöz kötve maradna, akkor mi lennénk a legkétségbeesettebb teremtmények, ám

az az ígéret, hogy Krisztus szeretete
győzni fog, mindent az Atya irgalmasságába von…. Ma, amikor itt, Rómában és minden egyházmegyében a világon átlépünk a szent kapun, egy
másik kapuról is szeretnénk megemlékezni, arról, amelyet ötven évvel ezelőtt a II. vatikáni zsinat atyái tártak
ki a világ felé. Erre az évfordulóra
nem csak a zsinati dokumentumok
gazdagsága miatt emlékezünk, melyek
napjainkig a hitben tett nagy előrehaladásról tanúskodnak. A zsinat elsődlegesen egy találkozás volt. Igazi találkozás az egyház és korunk emberei
között. … Ahol csak ember van, az
egyháznak el kell érnie, hogy elvigye
neki az evangélium örömét, Isten irgalmasságát és megbocsátását. Ezt a
missziós indítást folytatjuk tehát évtizedekkel később, ugyanazzal az erővel és lelkesedéssel. A szentév erre a
nyitásra indít bennünket, és arra kötelez, hogy ne hanyagoljuk el a II. vatikáni zsinat szellemét, vagyis az irgalmas szamaritánus szellemét, amire
Boldog VI. Pál pápa emlékeztetett a
zsinat lezárásakor.” (3)
A XX. század borzalmakkal teli évtizedeiben, amikor túláradt a bűn, Jézus ezt a fontos üzentet küldte Szent
Fausztina nővéren keresztül: az Isten
mindenek felett irgalmas, és ennek
gyakorlati jelét is adta. Megfesttette
Szent Faustina nővérrel az Irgalmas
Jézus képét, új imákat tanított, és azt
mondta, hogy aki ezt a képet tiszteli,
aki ezeket az imákat imádkozza, az
nem vész el, és sokat tesz az emberiség üdvösségéért. Hiszen az Atya azt
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akarja, hogy senki el ne vesszen, de
persze tudjuk, hogy az ellenség sok
lelket akar elhódítani az Istentől és a
kárhozatra juttatni. Ha azonban mi
megtapasztaltuk az Isten nagy irgalmát, akkor leghőbb vágyunk lesz,
hogy másoknak is továbbadjuk. Ennek megnyilvánulása, hogy mi is irgalmasak vagyunk embertársainkhoz,
és nagyon fontos, hogy imádkozzunk

is azokért, akiket másképpen nem tudunk elérni. Jó eszköz erre az Irgalmasság rózsafüzére, amelyet gyakran
szeretnénk imádkozni együtt is a
szentmisék előtt azokért, akik távol
vannak Istentől.
SI
(1) (2) (3) Forrás: Magyar Kurír

KARITÁSZ HÍREK
Idén ősszel szokásos őszi ruhagyűjtésünk során rengeteg ruha gyűlt össze, pedig a
megelőző Kárpátaljának szánt célzott gyűjtés is szép eredménnyel járt. Sajnos elég kevesen jöttek el az osztásra, a maradék ruha nagy részét szintén Kárpátaljára továbbítottuk. Az itteni csekély érdeklődés oka az lehet, hogy a Vöröskereszt adománybolt működtetését kezdte meg október folyamán a faluban, ahová szerdán délután és szombat
délelőtt várják az adományokat, és ugyanakkor lehet adományért menni is. Ezért karitászcsoportunk a vöröskeresztes munkatársakkal való egyeztetés után úgy döntött, hogy
a ruhagyűjtést felfüggeszti, és az adományozókat, valamint a rászorulókat a Vöröskereszthez irányítja tovább. Az adománybolt a Tesco mögött az állatorvosi rendelő mögött
található.
Szent Erzsébet napjához kapcsolódó élelmiszergyűjtésünk eredménye kb. 320 kg
élelmiszer, mintegy 115 000 Ft értékben. Ebből 40 rászoruló családot, illetve nyugdíjast
tudtunk megajándékozni. Köszönjük szépen a hívek nagylelkű adományait.
Munkatársaink továbbra is végzik idősek látogatását. Sajnos az iskolai korrepetálás
pillanatnyilag nem működik, de szeretnénk a jövőben újra megpróbálni. A karitászcsoport tagjai rendszeresen bekapcsolódnak a templom rendben tartásába, illetve különböző
közösségi rendezvényeink lebonyolításába. Közvetítésükkel az ősz folyamán több esetben is jutott el bútoradomány rászoruló családokhoz, és két esetben hozzájárultunk rossz
állapotban lévő lakhelyek lakhatóbbá tételéhez. Első csütörtöki imaóráink házigazdája is
a karitászcsoport. Ha valaki indíttatást érez, szeretettel várjuk sorainkba. „Az aratnivaló
sok, a munkás kevés…”
Hétfőn délelőttönként továbbra is 10 és 11 óra között minden héten fogadóórát tartunk. Kérjük, hívják föl erre ismerőseik, szomszédjaik figyelmét! Ha valaki olyan idős
emberről szerez tudomást, akinek jól esne, ha heti rendszerességgel látogatná valaki,
kérjük, jelezze munkatársainknál.
Schumicky Ildikó karitászvezető
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RÓMAI MINISTRÁNS TALÁLKOZÓ
Idén nyáron Rómában ministráns világtalálkozó volt, melyre lehetőségünk
volt a Székesfehérvári Egyházmegye
ministráns közösségével elutaznunk
egyik ministráns társammal, Polgár
Barnabással. Erről az élményünkről
szeretnék írni egy rövid beszámolót.

zelről láthattam Ferenc pápát, mely sokaknak nem adatott meg a nagy tömeg
miatt, ezért hálásak voltunk Istennek.
Most a saját szemünkkel is láthattuk a
valóságban, amit képeken már sokszor,
hogy egy kisgyereket kiemelt a tömegből, átölelte és megáldotta.

Az egyházmegye ministránsaival a
Liszt Ferenc repülőtéren találkoztunk
reggel, ahol kicsit megismertük egymást, majd felszálltunk a repülőre.
Rómában, miután elfoglaltuk a szálláshelyünket, lepakoltunk és elmentünk
várost nézni, majd részt vettünk egy
szentmisén. Este nagyon jókat beszélgettünk és játszottunk a kísérő atyával
együtt, akit szintén Gábor atyának hívtak.

A 4. napon részt vettünk egy közös
nagy magyar misén. Megismertük az
országunk különböző részéről érkezett
ministránsokat, elmeséltük egymásnak
élményeinket, és ez nagyon jó volt.

5 napot töltöttünk Rómában. Ez
alatt az 5 nap alatt bejártuk az egész várost, megnéztük sok nevezetességét,
különös tekintettel csodálatos bazilikáira. Minden nap egy turista vendéglőben
ebédeltünk, ahol bőségesen finom ebédet kaptunk.
A 3. napon találkoztunk a világ különböző pontjairól érkezett ministránsokkal és a pápával, ami mindenki
számára nagy élmény volt. Több mint 3
órát vártunk a Szentatyára a Szent Péter
téren a tűző napon közös imádsággal és
énekléssel, de a nagy hőséget enyhítették a tűzoltók: időnként nagy nyomású
vízzel hűsítették az ott egybegyűlteket.
Mikor végre bejelentették a pápa érkezését, mindenki nagyon izgatott lett. Én
ministránstársaimmal együtt elég kö-

Az 5. napon indultunk haza tele sok
élménnyel és új barátokkal. Nagyon
nehéz volt visszaindulni Rómából, mert
olyan jó volt ott együtt, hogy senki sem
akart még hazamenni.
Köszönjük a Székesfehérvári Egyházmegye és a Pátyi Egyházközség támogatását, és természetesen Harkai
Gábor atyának ezt a lehetőséget – ez
által életre szóló élményben lehetett részünk.
Schumicky Péter

MÉGIS
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen
terjesztett időszaki kiadványa.
Megjelenik évente négy alkalommal.
Felelős szerkesztő: Reményi Judit
(judit@remenyicsalad.hu)
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A nyomtatást támogatta:
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A BRONZKAPU
Miért is írok néhány gondolatot a
félbemaradt kapuról? Azért, mert ebben az évben Ferenc pápa meghirdette az irgalmasság rendkívüli szentévét
és kinyitotta a szent kapukat. Ezekkel
a sorokkal szeretném, ha a mi „szent
kapunk“ is kinyílna, és valamilyen
módon a megvalósulás felé elmozdulna. Sokunknak sokat jelent
Ozsvári Csaba és a félbemaradt kapu.
A bronzkapu templomunk egyik
nagyon fontos alapgondolata volt. Az
építkezést még el sem kezdtük, a tervek is csak engedélyeztetés alatt voltak, amikor családunkban megfogalmazódott a gondolat, hogy egy
bronzkaput terveztessünk és készíttessünk az épülő templomnak Ozsvári
Csaba egyházi ötvösművész barátommal. Amikor ezzel a gondolattal
először megkerestem őt, azt gondolta,
tréfálok. Neki ugyanis a diplomamunkája egy kapu volt Csempeszkopács templomára, amely ma múzeumban tekinthető meg. A mi vágyunk
és az ő vágya találkozott. Kértem, készítsen egy tervet és költségvetést,
mibe kerülne a kapu és az alap, amire
később olyan sorrendben, ahogy a
mecénások jelentkeznek, elkészíthetőek a tervezett jelenetek. Egyik
templomépítő
megbeszélésünkre
Csaba elhozta első tervét és a költségvetést is. Nem gondolta, hogy
komoly lesz a dolog. Ezen az estén a
tervekre és az alapkapura szerződést
kötöttünk és 50% előleget adtunk át,
hogy ezzel szándékunk komolyságát

kifejezzük. A bronz alapanyagra is
odaadtuk a teljes összeget, hogy az
anyag hiánya ne legyen akadálya az
alkotásnak. Sokszor feltették a kérdést, miért erre és miért az elején
szántunk rá ennyi pénzt. Mert azt tapasztaltam, hogy a művészeti alkotásokra az építkezések végére elfogyott
a szándék és a lendület. Ráadásul egy
ekkora munka több évig is eltart
(Csaba 3 évre tervezte, ha csak ezzel
foglalkozik), az alkotáshoz pedig ihlet is kell. Mire az első kapavágás ünnepségéhez 2007-ben eljutottunk,
máris akadt két mecénás az első két
jelenethez, az Ádám és Éva jelenethez. Dr. Bognár András akkori polgármester és Sági György alpolgármesterek adták át a kazetta elkészítésének díját. Felemelő érzés volt
midannyiunknak ez a felajánlás.
Ahogy épült a templom, haladt a kapu is. Újabb mecénások jelentkeztek.
Az ÉRME üzleti hálózat a „Jákob
harca az angyallal“ jelenetet, Varga
János atya az „Ábrahám feláldozza
Izsákot“ jelenetet, a Ramocsai család
a „Három királyok“ jelenetet, családunk pedig a „Szent Család“ jelenetet
vállalta el mint mecénás. Sajnos
2009. július 9-én Csaba barátaitól körülvéve váratlanul elhunyt, így a kapu
félbemaradt. A már kész kazettákról
készült egy-egy másolat, amelyek a
Szent István Bazilika Mindszenty
múzeumában van kiállítva. Az eredeti
elkészült 6 kazettát pedig a Székesfehérvári Egyházmegye értéktárában
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helyeztük el, amíg nem találjuk meg,
hogyan folytassuk a kaput, hogyan
használjuk fel a meglevő elkészült
jeleneteket. Most, hogy karácsony
van, szeretném megosztani Kovács
Gergely posztulátor gondolatait, melyet egy kiállítás alkalmával írt a kapu
karácsonyi jelenetéről. Hiszek abban,
hogy most már hamarosan megtaláljuk, hol legyen a helyük az elkészült
jeleneteknek, és hogyan fejezzük be a
kaput, melyről Csaba a következőket
írta:

lis tér a profán világgal találkozik,
kapcsolódási pontot teremtve a világ
számára a szentség felé. ...A bronzkapu alapgondolata ez a találkozás.
Az ember Istennel való megrendítő,
szenvedélyes és felemelő találkozása..“

„ A templomkapu egy különleges
hely. Találkozási pont, ahol a szakrá-

Szepi

Ezzel a gondolattal léphetünk be az
irgalmasság szentévében a Szentatya
által kijelölt és kinyitott szent kapukon is.
2015 adventjén

TEMPLOMKAPU RÉSZLETE (KIRÁLYOK IMÁDÁSA)
2007-2009
Ozsvári Csaba (1963-2009) Magyar Örökség Díjas ötvösművész
Különleges mélységű és plaszticitású vörösréz-domborítás
Mag.: 60 cm, sz.: 40 cm
Székesfehérvári Püspöki Székház (Püspökség)

Ozsvári Csaba európai rangú ötvösművész, aki a középkori művészetből eredeztetett átéltséggel dolgozott. Egyházának lelki kincsestárát
szerette volna megmutatni, ezért alkotásai valóságos imák. Anyanyelvi
könnyedséggel ötvözte az évszázados
hagyományokat sajátosan magyar és
egyéni kifejezésmódjával.
Diplomamunkája a csempeszkopácsi templom domborműves kapuja volt (1987). Művészi örökségéből kiemelkednek: a II. János Pál pá-

pának ajándékozott és a pápai szertartások során gyakran látható misekönyvborító aranyozott réz domborítás (1991), az esztergomi és budapesti
prímási szertartások alkalmával használt ezüst misekönyv díszborítás
(1997), a XVI. Benedek pápának
ajándékozott drágakövekkel kirakott
aranyozott kehely és mellkereszt, különböző liturgikus tárgyak és főpapi
jelvények. A templomkapu és a tabernákulum-ajtó szakrális témáját
több alkalommal feldolgozta: Magyarok Nagyasszonya-kápolna tabernákulum-ajtaja (Cegléd, 1989), Szent
Márton-kapu és tabernákulum-ajtó
(Hévízgyörk, 1989-90), a Budapesti
és a Brüsszeli Nunciatúra tabernákulumai és szakrális tárgyai. Magyar
Örökség Díjjal 2013-ban kitüntetett
művészetének emléke számos ereklyetartó, melyeket Szent Erzsébet
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(Sárospatak, 1989), a Szent Kereszt
(1993), Boldog Batthyány-Strattmann
László (Körmend, 2003) és Szent István király ereklyéi számára (Lajosmizse, 2003) készített, a budapesti
városmisszióra készített nagyméretű
kereszt ereklyetartó, magyar szentek
ereklyéivel (Esztergomi Bazilika,
2007).

lasztja el a két világot egymástól. Beenged és elzár, megnyílik, ugyanakkor kívül is rekeszt. Lehetőséget kínál, megállásra késztet. A bronzkapu
alapgondolata ez a találkozás: az ember Istennel való megrendítő, szenvedélyes és felemelő találkozása. Az
ószövetségi Teremtés könyvéből indulva Krisztus újbóli eljöveteléig.”

Utolsó nagy munkája a pátyi Szent
Imre Plébánia új temploma számára
készült. Váratlan halála miatt a kapu
hét tematikus egysége közül csak a
legalsó három és benne öt szentírási
jelenet készült el: bűnbeesés és kiűzetés a Paradicsomból, a halott Ábel
édesanyja ölében (Ter 3,1-24 és 4,116), Ábrahám áldozata (Ter 22,1-18),
Jákob harca az angyallal (Ter 32,2333), a Szent Család és a királyok
imádása (Mt 2,1-12). További részek
lettek volna: Jézus megkeresztelkedése, Jézus és a szamáriai asszony találkozása, az utolsó vacsora jelenete, a
keresztrefeszítés és végül a trónoló
Krisztus ábrázolása a négy evangélistával.

A kiállításon a Szent Család előtt
hódoló három király alakja látható,
kik közül az első – mintegy kép a
képben – Szent István király, aki a
magyar Szent Koronát tartja a kezében, és ajánlja fel Szűz Máriának. Az
egyházi hagyományban „háromkirályoknak” nevezett napkeleti bölcsek ikonográfiájának történeti jellegzetessége, hogy bennük a három
legfontosabb férfikort, a fiatal emberét, a közép- és időskorú férfit, különböző bőrszíneikkel a négy égtáj
különböző népeit szokás megjeleníteni. Ez a hagyomány a műfaj adta lehetőségek között érvényesül Ozsvári
Csaba alkotásán is, ahol mindegyik
figurát az imádság más-más testtartásával figyelhetjük meg. Szent Istvánt
élete utolsó szakaszában látjuk, hűen
a korona-felajánlással kapcsolatos
magyar történeti hagyományhoz. A
bölcsek hódolatát a Szent Család különleges ábrázolása teszi teljessé.
Szűz Mária a középkori Bölcsesség
Széke ábrázolások hagyományát követve tartja ölében Szent Fiát, aki már
magán viseli megváltó kereszthalálának sebhelyeit és jobb kezében uralkodói pálcaként tartja a kereszt jelét.
Az Üdvözítő bal kezének áldó moz-

A művész így írt készülő alkotásáról: „Szükség van egy bronzkapura
akkor, ha az nem pusztán a szépség és
a magasztosság szolgálatában áll, hanem közelebb segíti az embert Istenhez. Így lett a kapu alapgondolata a
találkozás. A templomkapu egy különleges hely. Találkozási pont, ahol
a szakrális tér a profán világgal találkozik, kapcsolódási pontot teremtve a
világ számára a szentség felé. Elválasztási pont, mely határozottan vá-
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dulatával fogadja Szent István király
hódolatát. Szűz Mária Jézus vállán,
Szent József a trónszék támláján
nyugtatja kezét, ezek a mozdulatok
foglalják a három alakot családias
egységbe. A betlehemi jelenet hagyományos állatfigurái közül egyet se
láthatunk, ezek helyett az áldozati bárány teszi még hangsúlyosabbá a jelenet teológiai és ikonográfiai komplexitását. A kapu oldalzáró cikkelyes
motívumai a csempeszkopácsi templom kapuzatának bélletmintáját idézik. Technikai bravúr, hogy a megmunkált vörösréz-lemezek vékonysága eléri a 0,9 millimétert.

a Keresztfa alsó szárát alkotják) és a
Szent István Bazilika számára készített bronz másolatokat a pátyi Szent
Imre Plébánia régi templomában a
tervrajzokkal együtt mutatták be a helyi közösség számára 2011. március
4-én. A félbemaradt mű befejezésére
reményt ad, hogy a teljes kapu méretarányos tervrajza Ozsváriné Ramocsai Imri tulajdonában van. Az eredeti
domborműveket a Székesfehérvári
Püspöki Székházban őrzik. A kapu
bronz másolata (az Ozsvári család tulajdona) a budapesti Szent István Bazilika megújult kincstárában 2012 óta
folyamatosan megtekinthető.

Ezt a különleges Szent Istvánábrázolást Ozsvári Csaba utolsó művének tekinthetjük. Az alkotó élete
utolsó napján magát is felajánlotta
Szűz Máriának, nemzetünk lelki
megújulásáért Jézus szolgálatára. Sírfelirata hirdeti: „Dilexit Ecclesiam” –
szerette az Egyházat. Egész életével,
művészetével és ezzel az alkotásával
is erről tett tanúságot.

Ozsvári Csaba ötvösművész. Budapest,
Szent István Társulat, 2001; Kapsza Ágnes: Magyar ötvösművészet az ezredfordulón In: Magyar ötvösművészet, 2000; Duna
TV Talentum: „Ad Gloriam Dei”, 2000;
MTV: Ozsvári Csaba ötvösművész, 1998;
Magyar Kurir, Új Ember, Família, Igen,
Magyar Nemzet, Vatikáni Rádió, Katolikus
Rádió, Mária Rádió számos cikke és méltatása.

Az eredeti kapurészeket (6 db kazetta és 3 db középső elem, utóbbiak

Kovács Gergely

A KÖZÖSSÉG ÉS A TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK ÖRÖMEI ÉS NEHÉZSÉGEI
2000 júniusában egy lelkes, frissen
alakult fiatal közösség, bízva a Gondviselésben és saját fiatalos erejében
40 millió forint kárpótlási igénnyel és
6 millió forint adóssággal lerakta az
akkor még Szent Imre templom alapkövét. Teltek az évek, tartott a lelkesedés. Megalakult egy tervelőkészítő
bizottság. Megalkottuk a koncepciót:

mire, milyen funkciókra gondolunk.
Lelkesen jártuk az elmúlt időszakban
épült templomokat és közösségi tereket, gyűjtöttük a jó és rossz tapasztalatokat. Meghívtuk Dombai Máriát,
aki előttünk járt egy hasonló, de már
megvalósult építkezéssel, hogy megossza velünk tapasztalatait, amelyeket
Tomka Feri atyával írásba is foglal-
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tak, hogy segíteni tudjanak másokat,
akik hasonlóan hozzájuk a semmiből
szeretnének közösséget és templomot
létrehozni. Üzenetük legfontosabb
gondolata az volt, hogy a templom és
a közösség párhuzamosan kell, hogy
épüljön.
A jó Isten, ha ettől az úttól eltértünk, mindig figyelmeztetett bennünket. 2004-re érett meg a közösség arra, hogy az első tervek megszülessenek. 2005-ben készült el a ma épülő
templomunk terve. Itt is sok nehézséget kaptunk, több mint egy évig tartott, míg a jogerős építési engedélyt
közösségünk kézhez vehette. Minden,
amiért az embernek meg kell küzdenie, sokkal értékesebbé válik, mintha
csak magától az ölébe hullana. Így
volt ideje közösségünknek is erősödnie, felkészülni a nagy erőpróbára a
kezdéshez. Nem volt könnyű se magunkat, se a püspök atyát meggyőzni,
hogy pénz nélkül is el lehet és szabad
kezdeni az építkezést. Ha azokra a
hangokra hallgattunk volna, akik azt
mondták, hogy amíg a pénz nincsen
egyben, ne kezdjük el, a templomunk
ma nem állna. A Gondviselésbe vetett
hit nélkül valóban nem lett volna szabad elkezdeni, de mi többen hittünk
benne! Minden erőt megmozgattunk,
hogy a pénzügyi forrásokat előteremtsük legalább 80%-ban az első
fázishoz, a vasbeton szerkezethez,
amit nem lehet csak egyszerre nekirugaszkodva elkészíteni. Sikerült! Sikerült, és püspök atya jóváhagyta az
induláshoz a szerződést. 20 millió forint magánkölcsönnel és nagyon sok

adományozó támogatásával. 2007
őszén megtörtént az első kapavágás
ünnepsége, ahol Gábor atya és Varga
János atya áldásával, Bognár András
polgármester úr és az akkori önkormányzati képviselők támogatásával
elkezdődött az építkezés. Szinte hihetetlen volt mindannyiunk számára,
hogy 7 évvel az alapkő letétele után
végre visszafordíthatatlanul megkezdődött a templomépítés folyamata. A
szűkebb és tágabb környezetünk is
megértette, hogy ez nem csupán egy
katolikus templom lesz, hanem ezáltal településünk térségi lelki és szellemi központtá válhat, kialakulhat
egy olyan központ, amely az emberek
épülését szolgálja lelkileg, szellemileg és testileg is.
Eddigre kialakult egy erős ministráns közösség, növekvőben volt egy
csodálatos képességgekkel megáldott
kórus, rengeteg közösségi program
volt, megalakult a karitász, stb. Most
már talán a jó Isten is úgy látta, kell
közösségünknek fizikai hely is. Az
első fázis tető nélkül 127 millió forint
volt. 2008 végére el is készült a ridegnek tűnő vasbeton szerkezet. Ekkor szeptemberben Hajdu Ferenc atya
vezetésével tartotta meg közösségünk
az első hálaadó szentmisét a nyers betonszerkezetben. Következett a tető
építése. Ez volt a második fázis, ami
39 millió forintba került. Erre sem
volt meg a fedezet, de folyamatosan
koldultunk, szerveztünk, pályáztunk,
és mire kellett, lett is pénz. Nap mint
nap éltük meg a kis és nagy csodákat.
Csak néhányat szeretnék felsorolni.
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Az egész építkezésre egy barátunk
cége elvállalta a műszaki ellenőri feladatokat. Felajánlásként a templomtér
belsejét ipari padló minőségben készítette el egy másik barátunk, ami
tulajdonképpen csak szerelő réteg lett
volna. Külön óriási felajánlás volt a
garázs és a torony megépítése egy
család részéről. Egy másik család a
teljes támfal és kerítés megépítését
ajánlotta fel. A torony még el sem készült, amikor egy család jelentkezett,
hogy az új harangok öntését és a régiekkel való felszereltetésének teljes
költségét vállalja. Mások a harang automatizálást ajánlották fel. A templomépítést koordináló bizottság, a körülöttük lévő tágabb csapattal, szabadidejükből több ezer szellemi és
fizikai munkaórát „építettek” bele az
új templomba, a hétköznapi ember
számára hihetetlen mennyiségű kifizetendő összeget megtakarítva. Ezt a
csodát napjainkig tapasztaljuk kisebbnagyobb felajánlásokban. Sokszor
megéltük, hogy a segítséget mindig
akkor kapjuk, amikor szükség van rá,
sosem előbb.

kellett állni pihenni, felkészülni a következő fázisra, erőt gyűjteni, a sorainkat rendezni. 2014-ben a pályázaton
nyert összegből a szinte már „rutinszerű“ külső burkoláson kívül tulajdonképpen nem is nagyon történt beruházás.

Elérkezett a várva várt nagy nap,
2013. október 22-én, az akkor még
„csak” Boldog II. János Pál emléknapján beköltöztünk frissen kifestett
templomunkba.

Ahhoz, hogy a plébániát is azon a
szinten befejezhessük, hogy megkapjuk a használatbavételi engedélyt, kb.
15 millió forint kellett volna, amire
2014-ben semmi esélyünk sem volt.
Az építés fázisainak, feladatainak tervezésével, ajánlatok beszerzésével
így is elég sok időt kellett eltölteni,
ám ezáltal nagyon konkrét, előkészített anyaggal tudtunk a püspök atyához fordulni kérésünkkel, hogy segít-

Nagy munka volt a közösség mögött, akik eddig küzdöttünk nap mint
nap, a 12-13 év után egy kicsit elfáradtunk, sokunknak az élethelyzete is
változott, kevesebb időt, energiát tudtunk a napi feladatokra fordítani. Meg

Fontos feladat volt a plébániai rész
lejárt építési engedélyének meghoszszabbítása. „Szerencsénkre“ az utolsó
egy éves hosszabbítást csak augusztus
28-án kaptuk meg, így 2015-ben lehetett esélyünk ezt az akadályt is átugrani, mivel enélkül az egész templomra az engedélyezési eljárást elölről
kellett volna kezdeni, annak minden
extra költségével és „nyűgségével”
együtt.
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sen minket az egyházmegye egy nagyobb összeggel. Kérésünk meghallgatásra talált, teljes egyázmegyei
gyűjtést hirdettek, az egyházmegye az
elvégzett munkákat folyamatosan kifizette és fizeti. Befejeztük a plébániát és a paplakot. Készül ezen túl szintén egyházmegyei támogatással 4,9 millió forintért a padlástér hőszigetelése, ami egy nagyon fontos
hosszútávú befektetés.
Rendbehozattuk a főbejárati ajtó és
a vészkijáratok hibás, illetve fel nem
szerelt szerkezeteit. Folyamatban van
a harangtorony burkolása is, ami az
időjárástől függően legkésőbb februárig el fog készülni. Ehhez is nagyrészt
az egyházmegye adja az anyagi forrásokat. A torony teljes burkolása 13
millió, a bádogozás 2,9 millió forintba fog kerülni. A munkálatokhoz
szükséges állványozás 1,2 millió forint.
Ha ezeken túl vagyunk, ismét jöhet
egy kis „pihenő“, hogy az utolsó nagy
fázisnak tekinthető szakasznak nekirugaszkodjunk, templomunk belső
tereinek végleges kialakítását és berendezését közösen átgondoljuk, a
legjobb megoldást megérleljük.
2016-ban csak olyan „kisebb”
munkákat tervezünk mint a kerítés
burkolása, az utcafront és a belső udvar térkövezése – hogy a takarítóknak
könnyebb legyen a dolguk, a garázs
bezárása – hogy legyen helye tárolni,
gyűjteni a karitásznak.
Sok minden van hátra, sok pénz
kell még a befejezéshez, de ami a leg-

fontosabb, hogy „bent lakunk“, él a
közösség, fejlődik, alakul. Korábban
irigykedve néztem azokat a templomokat, ahol egy-két év alatt felépült
minden, a közösségnek nem kellett
foglalkoznia az egésszel, mert a pénz
és a generálkivitelező is megvolt.
Csak be kellett költözni és használni.
Ma már látom, hogy az a fejlődés és
hosszú munka, ami a közösségünket
is építi a templommal együtt, szükséges. Ettől van meg az egészséges
egyensúly. A jó Isten tudja, mi a jó
nekünk. A készen kapott dolgokat az
ember kevésbé értékeli, mint amiért
keményen megdolgozott. Most, hogy
benn lakunk, van lehetőségünk sok
mindent átgondolni, esetleg újratervezni, átfogalmazni.
Öröm a különböző közösségek alakulása, erősödése templomunkban. A
térség regnumi központjává vált
templomunk. Alakult férfi imakör,
van felnőtt hittan, külön van nyugdíjas csoport, erősödik a karitász csoport, a családcsoport is fejlődik, megvolt a templomban az első esküvő a
közösségünkben felnőtt fiataloknál,
növekszik a keresztelések száma,
újabb ministránsok csatlakoznak a
fiúkhoz. Nagyon sok új család jelent
meg templomunkban, akik a korábbi
szűk hely miatt talán sehova nem,
vagy máshova jártak el.
Sok kérdést hallok innen-onnan,
miért a plébániát fejeztük be, miért a
tornyot burkoljuk, miért olyan a padlószőnyeg amilyen, stb. Nem mindegy, hogy az adományozók éppen mi-
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lyen célra adják a felajánlásukat, melyek azok a törvényi előírások, amelyeknek meg kell felelni, és adott
esetben mennyi erőforrással gazdálkodhatunk. Sok-sok egymásnak akár
ellentmondó szempont, amelyekre
igyekszünk optimális - átmeneti vagy
végleges - megoldásokat találni.
Bizton állíthatom, hogy az a tucatnyi ember, akik a templomépítést lassan 15 éve irányítják, a legnagyobb
körültekintéssel és a közösségi szempontok legteljesebb figyelembe vételével választják azt a folyamatot, amit
éppen végzünk. Lehet, hogy hibákkal,
lehet, hogy adott esetben szerencsétlenül, de mindig a közösségért, a közösségnek és nem önös érdekből!

Hálát adunk az Úrnak, hogy idáig
eljutottunk. Szeretném a régi imánkkal zárni gondolataimat, amit éveken
keresztül
imádkoztunk
minden
szentmisén, kicsit az aktualitásnak
megfelelően átfogalmazva:
„Urunk, kérünk adj erőt és tehetséget, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsőségedre tovább
építhessük.“
Még egyikkel sem vagyunk készen,
s talán nem is leszünk sosem, hiszen a
keresztény közösségnek feladata az
állandó növekedés, lesve a kor igényeit.
Szepi

HÁLÁT ADUNK
Hálát adunk lassan alakuló közösségünkért.
Hálát adunk, hogy új arcokat látunk
templomunkban, többen vagyunk a
hétköznapi és ünnepi miséken.
MTE
-

Hálát adok
Gábor atyáért, akinek a miséért érdemes vasárnap is korán felkelni;
azért, hogy a templomért végzett
szolgálatban egyre jobban a magaménak és az otthonomnak érzem;
a közösségért, ami védőhálóként
körbevesz;
a sok emberi tapasztalatért, ami által eljutottunk idáig;

- azért, hogy a gyerekeim is szívesen
jönnek szentmisére;
- amiért ilyen funkcionálisan gazdag
templomunk lett;
- a lehetőségekért, amivel megtölthetjük a templomot;
- azokért a közösségekért, amelyek
ebben az új térben létrejöhettek és
növekedhetnek;
- azokért az emberekért, akik hosszú
évek óta dolgoznak mindezért;
- azért a kilátásért, amit az oltártól
kifelé látunk, amikor a naplemente
megvilágítja a zöldellő fákat.
BM
Hálát adunk Istennek azért, hogy
létszámban is növekvő közösségünk-
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ben egyre több a fiatal, akik majd –
reményeink szerint – folytatják a mai
idősebb korosztály által megkezdett
közösségépítést.
Hálát adunk új templomunkért,
melynek – bár a teljes befejezésének
idejét még nem látjuk – továbbépülésére minden évben sikerül kérnünk és
kapnunk anyagi forrást, melyből lépésről lépésre haladhatunk, és tanúi
lehetünk, amint a ház egyre szépül.
Hálát adunk közösségünkért is,
mely – egymást is erősítve – képes
megvívni azt az örömmel és szomorúsággal teli küzdelmet, mely a mai
időkben egy új templom épülésével
együtt jár.
Kcs
-

-

-

Hálát adok
hogy olyan sok szép, felemelő
szentmisét ünnepelhettünk már eddig is templomunkban;
hogy van pásztorunk;
hogy olyan sokan vesznek részt aktívan a közösség építésében és a
templom üzemeltetésében – heti
rendszerességgel legalább 30-an;
hogy egyre gyakrabban vannak
„rendkívüli” szentmisék a templomban
–
zarándokcsoportok,
regnumi közösség, stb.;
kisközösségeinkért: az asszonykörért, a férfikörért, a nyugdíjas csoportért, az ifjúsági csoportért, a Rózsafüzér Társulatért, a karitászcsoportért, a ministránsokért és a kórusért;

- szép közösségi ünnepeinkért –
azért, hogy ezek megszervezésében
mindig vannak lelkes közreműködők;
- a keresztelők növekvő számáért;
- a gyerekmisékért és a sok új fiatal
családért;
- hogy elkészült a plébánia.
SI
Hálát adok Istennek, mert tagja lehetek ennek a közösségnek, láthatom,
ahogyan a nehéz helyzetekben is támaszt ad. Érzem a megújulást, a régi
erők mellett megjelentek az új ötletek
és új megvalósítók, és remélem, hogy
ez sokak számára példa lesz. Megtapasztalhatom, hogy van összefogás,
és van bocsánat is, ha kell.
Olyan jó hálát adni, hogy ebben a
templomban már sokkal többen kényelmesen elférünk, és hogy a széksorok valóban meg is teltek! Sok új
arcot látok, minden korosztályból, és
az arcok visszatérnek hétről-hétre,
hogy együtt dicsérjük Istent!
Hálát adok, hogy tovább épül a
templom, része lehetek az elvégzett
munkának, hogy Isten mindig ad
újabb lendületet, amikor már sem
erőm, sem ötletem nem lenne a megoldásra.
Hálát adok azért, mert most együtt
gyűjtjük össze, amiért hálát adhatunk,
hogy ebből erőt merítsünk, és örömünket mindenkivel megoszthassuk!
BZS
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ESEMÉNYEK II. JÁNOS PÁL, A SZENT PÁPA
PÉTERI SZOLGÁLATÁNAK UTOLSÓ ÉVEIBŐL

(Az Új Ember 2005. április 10-i összefoglalója alapján.)
1999
Január 22-28.
Mexikói látogatása során aláírja az
Ecclesia in America c. szinódusi öszszefoglalót, apostoli buzdítást.
Március 11.
Irán elnöke tesz látogatást a pápánál.
Április 1.
Jean-Louis Tauran érsek, a pápa küldötte tárgyal Slobodan Miloseviccsel
Belgrádban a koszovói konfliktus békés megoldásáról.
Május 7-9.
A pápa romániai látogatása a fővárosra korlátozódik.
Június 5-17.
Lengyelországban a pápa szentté
avatja Árpádházi Boldog Kingát, IV.
Béla királyunk leányát.
Június 29.
Apostoli levél arról a szándékáról,
hogy az üdvösség történetének szent
helyeire kíván zarándokolni.
Október 1-23.
A Püspöki Szinódus rendkívüli ülése
Európa lelkipásztori problémáiról.
Szent Brigittát, Sienai Szent Katalint
és Edith Steint Európa társvédőszentjeivé nyilvánítja.
Október 31.
Evangélikus-katolikus közös nyilatkozat aláírása Augsburgban a hitbeli
megigazulás tanáról.

December 24-25.
A Szent Péter bazilika és a lateráni
Szent János bazilika szent kapujának
megnyitásával kezdetét veszi a Szentév.
A pápa ez évi útjai: Mexikó, USA,
Románia, Lengyelország, Szlovénia,
Grúzia, India.
2000
Január 6.
A Szent Péter bazilikában püspökké
szenteli Erdő Pétert és Veres Andrást.
Március 12.
A pápa ünnepélyesen bocsánatot kér
Istentől és az érintettektől a történelem során az egyház gyermekei által
elkövetett bűnökért, jogsértésekért.
Március 20-25.
Szentföldi zarándoklat.
Május 7.
Ökumenikus megemlékezés a XX.
század vértanúiról a Colosseumnál.
Május 12-13.
A pápa Fatimában boldoggá avatja a
két látnok pásztorgyermeket, és kihirdeti az úgynevezett „harmadik titkot”.
Augusztus 15-20.
Ifjúsági világtalálkozó Rómában.
Szeptember 23.
A pápa fogadja Mádl Ferenc köztársasági elnököt és Orbán Viktor miniszterelnököt.
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November 8-11.
II. Karekin örmény katholikosz látogatása Rómában.

A pápa ez évi útjai: Görögország,
Szíria, Málta, Ukrajna, Örményország.

A pápa ez évi útjai: Egyiptom, Szentföld (Izrael), Jordánia (palesztin terület), Portugália.

2002

2001
Január 6.
A Szentév lezárása alkalmából megjelenik a Novo millenio kezdetű apostoli levél a harmadik évezred távlatairól.
Január 30.
A pápa a magyar főpásztorok ad
limina látogatása alkalmából üzenetet
nyújt át.
Február 18.
Örmény liturgia a Szent Péter bazilikában az örmény kereszténység 1700.
évfordulóján.
Május 21-23.
A bíborosok hatodik teljes ülése az
egyház legfontosabb missziós feladatairól.
Szeptember 30 – október 30.
A Püspöki Szinódus rendes ülése a
püspöki küldetésről.
Október 20.
Az egyház történetében először egy
házaspárt avat boldoggá: Luigi
Beltrame Quatrocchi-t és Maria
Corsini-t.
November 22.
Apostoli buzdítás a szinódus összefoglalásaként: Ecclesia in Oceania.

Január 24.
Imanap Assisiben a békéért, különböző vallások vezetőinek részvételével.
Február 11.
Az oroszországi katolikus egyházszervezet kialakítása.
Május 2.
Apostoli levél a bűnbánat szentségének néhány szempontjáról: Molu
proprio.
Június 18.
Mádl Ferenc köztársasági elnök Rómában megnyitja az olaszországi magyar kulturális évadot. A pápa fogadja az államfőt.
Június 23-28.
Ifjúsági Világtalálkozó Torontóban.
Október 16.
A Rosarium Virginis Mariae kezdetű
apostoli levélben a pápa bővíti a rózsafüzért, és meghirdeti 2003-ra a rózsafüzér évét.
Október 31.
A pápát Róma város díszpolgárává
választják.
November 14.
A pápa az olasz parlamentbe látogat.
A pápa ez évi útjai: Azerbajdzsán,
Bulgária, Guatemala, Mexikó, Kanada, Lengyelország.
2003
Január 25.
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A Családok Manilában megrendezett
IV. Nemzetközi Kongresszusához a
pápa televízión keresztül intéz beszédet.
Február 10.
A pápa személyes küldötte, Roger
Etchegaray bíboros levelet visz Szaddam Huszein iraki diktátorhoz, és tárgyal a háború elkerülése érdekében.
Március 1.
A pápa személyes küldöttként Pio
Laghi bíborost levéllel küldi Washingtonba Bush elnökhöz, és tárgyal
a háború elkerülése érdekében.
Március 23.
Batthyány-Strattman László, a „szegények orvosának” boldoggá avatása.
Április 17.
Megjelenik az Ecclesia de Eucharistia
kezdetú enciklika az eucharisztia és
az egyház viszonyáról.
Április 27.
Boldoggá avatják Avianói Márk olasz
kapucinust, hazánk török uralom alóli
felszabadításának apostolát.
Szeptember 11-14.
A pápa szlovákiai látogatása a 102.
apostoli útja.
A pápa ez évi útjai: Spanyolország,
Horvátország, Bosznia, Szlovákia.
2004
Január 24.
A pápa az Esztergom-budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezi
ki Kiss-Rigó Lászlót és Udvardy
Györgyöt.
Június 4.

Fogadja George W. Bush amerikai
elnököt. Állást foglal az iraki és a közel-keleti helyzet mielőbbi rendezése,
Irak szuverenitásának helyreállítása
mellett.
Október 3.
Öt boldogot avat, köztük IV. (Habsburg) Károly magyar királyt.
Október 17.
Megnyitja az Eucharisztia évét.
November 27.
Rómában I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának ünnepélyesen átadja Nazianzi Szent
Gergely és Aranyszájú Szent János
ereklyéit.
A pápa ez évi útjai:
Franciaoszág (Lourdes).

Svájc,

2005
Január 18.
Százhatvan rabbit fogad magánkihallgatáson.
Február 1.
A pápát influenza, gége- és légcsőgörcsök miatt a Gemelli klinikára
szállítják.
Február 24.
Ismét a Gemnelli klinikán. Gégemetszést hajtanak végre rajta.
Március 15.
Visszatér a Vatikánba.
Április 2.
21 óra 37 perckor visszaadja lelkét
Teremtőjének.
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IMA
Uram! Vigyázz reám, hogy öreg koromban is szerethető legyek! Fékezd
meg túlbuzgóságomat, amellyel azt
képzelem, hogy nekem minden témához, mindig mondanom kell valamit!
Szabadíts meg attól a jó szándékú
segíteni-akarástól, amellyel mindig én
akarom elrendezni mások rendezetlen
ügyeit! Ne vegyem zokon, ha az emberek beavatkozásnak nevezik az én
segíteni akarásomat!
Taníts meg arra, hogy okos legyek,
de nem okoskodó!
Legyek mindig kész a szolgálatra,
de a mellőzést is el tudjam fogadni!
Sok bölcsességet halmoztam fel életemben és nagyon sajnálom, hogy ezt
talán nem tudom másoknak továbbadni. Beletörődöm ebbe, Uram. De ugye
megérted azt a kérésemet, hogy legalább néhány barátom maradjon mellettem ezekben az utolsó években?
Taníts meg arra, hogy tudjak hallgatni a betegségeimről és a nehézségeimről! Ezek évről évre növekednek, és
velük együtt nő bennem a hajlandóság
arra, hogy mindig ezekről beszéljek.
Nem merem azt a nagy kegyelmi
ajándékot kérni tőled, hogy őszinte
együttérzéssel tudjam hallgatni másoknak a betegségekről szóló folyamatos panaszkodását. De legalább arra adj erőt, hogy türelmesen végighallgassam őket! Azt sem merem kérni, hogy halványodó emlékezőképességemet erősítsd meg olyanná, amilyen régebben volt. Inkább azt kérem,

hogy adj nekem több szerénységet és
kevesebb magabiztosságot, amikor
előfordul, hogy ugyanarra az esetre
mások másként emlékeznek, mint én.
Ajándékozzál meg azzal a csodálatos bölcsességgel, amely beláttatja velem, hogy én is tévedhetek! Taníts
meg arra, hogy az előítéletektől és
irigységtől mentesen fel tudjam fedezni az utánam következő nemzedékek igazát, és ajándékozd nekem azt a
derűs szabadságot, hogy sok jót tudjak
mondani fiatalokról!
Tölts be úgy a te szereteteddel, hogy
vénségemben is szívesen szóba álljanak velem az emberek! Tudom, hogy
nem vagyok szent, de azt is tudom,
hogy az öregember örökös zsörtölődése az ördög munkájának a csúcsteljesítménye. Engedd, hogy Simeonnal
együtt mondhassam: Látták szemeim
a tőled küldött Üdvözítőt! És amikor
bölcs szereteted úgy látja, hogy elérkezett az én időm, akkor át is ölelhesselek téged. Amen.
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