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Balassi Bálint: 

KÖNYÖRGÉS ISTENHEZ, HOGY BUJDOSÁSÁBAN  

VISELJE KEGYELMESEN GONDJÁT,  

S TERJESSZE IS REÁ ÚJOBB ÁLDÁSÁT 

 

Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, 

Viseld gondomot, vezérld utamot, mert csak rád maradtam. 

 

Gyermekségemtűl fogván egyedül csak tetőled vártam, 

Mint atyja után fiú, kiáltván könyörögvén jártam. 

 

Most is csak benned reménségemet, Uran, helyheztettem, 

Magam rád hattam s rád támaszkodtam, tealád vetettem. 

 

Mi hasznod benne, hogy ha veszélre jutok kétség miatt, 

Kit fiad által hozzád váltottál mint fogadott fiat? 

 

Hallgass meg azért te nagy nevedért én könyörgésemben, 

Mutasd meg jódot, sok áldásidot asz én szerencsémben! 

 

Add meg énnekem én reménségem szerént való jódot, 

Áldd meg fejemet, ki bízik benned, viseljed gondomot! 

 

Az szép harmatot, miként hullatod tavasszal virágra, 

Sok jódot Uram, úgy hullasd reám, te régi szolgádra. 

 

Hogy mind holtomig szívem légyen víg, téged magasztalván, 

Mindenek előtt s mindenek fölött szent nevedet áldván. 

 

Ezeket írám az tenger partján, Oceanum mellett, 

Kilencvenegyet mikor jedzettek másfél ezer felett. 
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GÁBOR ATYA ADVENTI LEVELE 

Sok-sok év után idén - annyi min-

den máshoz hasonlóan - meg kellett 

változtatnunk az év végi levél boríté-

kolás szokását. Eddig mindig jó han-

gulatúak voltak ezek az alkalmak, 

akár az ősidőkben valamelyik „ház-

nál”, akár az Árpád utcai régi vagy 

mostanában az új templomunkban 

történt mindez. Hiányzott az a két-

három óra közös munka, az egymás-

sal versengés a darabszámot tekint-

ve… 

A járványhelyzetben viszont nem 

kockáztattunk, így a nyomda végezte 

el a munkát. Előzetesen gondolkod-

tunk egy „online” borítékolás megol-

dásban is, de az ehhez szükséges lo-

gisztikai és szervezési feladatok 

aránytalanul megnövelték volna az 

átfutási időt, amit viszont nem tud-

tunk már felvállalni. 

Szerencsére „házi” postásunk Zoli, 

akinek több éves lelkes munkáját ez-

úton is köszönjük, most is vállalta a 

kihordást. Így a faluba idén is eljutott 

a levél, melynek a MÉGIS-be átszer-

kesztett változatát alább olvashatják. 

 

Reményi László  

Pátyi Római Katolikus  

Templomért Alapítvány

 

Páty, 2020. Advent 

„S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,20) 

 

Kedves Testvéreink! 

Szeretettel köszöntöm Mindannyiukat adventi készülődésünk idején! 

Adventbe lépünk, épp ezért a várakozásunk is fokozott, várjuk az érkező Jé-

zust, aki ember alakban születik közénk. Azt, aki már eljött és ígérte, ismét eljön. 

Adventbe lépünk, illő módon készüljünk az Ő eljövetelére. 

Éveken keresztül a hasonló mondatok után arra kértem Önöket, hogy jöj-

jenek el szép templomunkba és készüljünk együtt. A mindig különleges élményt 

adó adventi koncerten, a szombat esti gyertyagyújtásokon, a rorátékon, a szent-

miséken, a pásztorjátékunkon, az éjféli misén.  

Idén félve teszem ezt, egyrészt szeretném, ha tényleg együtt tudnánk készül-

ni, másrészt a járványveszéllyel terhelt, távolságtartós és maszkos világunkban 

óvni is szeretném Önöket. A bármilyen okból távolmaradóknak biztatás és 

ígéret a fenti idézet Máté evangéliumából, Jézus akkor is Önökkel, velünk van, 

ha a személyes találkozásra nincs is lehetőség. 

Őszintén nem gondoltam volna, hogy tavalyi mondataim mennyire aktuá-

lissá válnak idénre, ezért - remélem nem haragszanak meg érte - idézem azokat: 
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„Valaminek a létét, annak fontosságát azáltal tudjuk értékelni, hogy időnként 

elveszítjük. Hány hetet vagy akár hónapot élünk le úgy testi értelemben egészsé-

gesen, hogy egyszer sem jut eszünkbe, hogy egészségesek vagyunk? Aztán el-

kap egy torokgyulladás, nátha, és mindjárt tudjuk értékelni az egészségesen 

eltöltött heteket, hónapokat. Márpedig, ha megtanuljuk értékelni azt, ami jó, 

akkor annak a jónak az érdekében egyre többet fogunk tenni.  

Ha pedig vágyjuk ezt a jót, akkor rátalálunk Jézusra, aki maga is éppen erre 

biztat minket, amikor azt mondja: »Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és ta-

láltok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, ta-

lál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak«” 

Azt kívánom Önöknek, hogy ne kelljen megtapasztalniuk a jó hiányát, de ettől 

függetlenül tegyenek érte. A szó hétköznapi értelmében és a Jóistennel épített 

kapcsolatukban is. 

Sajnos az adventi koncertet az idén a biztonság kedvéért le kellett mon-

danunk, így a hangversenyt 2021. június 5-én, Úrnapja előtti szombaton tartjuk 

meg, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubilate leánykara jön hozzánk. 

Reményeink szerint addigra elkészül a templom új orgonája, így az orgona 

kipróbálására is lesz lehetősége az énekkarnak. 

Orgonánk építője a helyzetre va-

ló tekintettel kérte az elkészítési ha-

táridő módosítását, emiatt az idei 

évről a jövő évre csúszik az átadás. 

Kíváncsian várjuk milyen lesz a 

végeredmény! 

A templom orgonája teljes költségét 

még nem sikerült összegyűjtenünk, 

kérem, ha tehetik, támogassák 

törekvéseinket! Nagyon köszönjük mindazoknak, akik ezt már megtették. 

Szeretném megköszönni azon adományokat is, amelyek egyházközségünk 

életét, működését támogatták, akár egyházi hozzájárulás, akát perselyadomány 

útján. Örülünk minden ilyen segítségnek, azt kívánom, hogy a Jóisten többszörö-

sen hálálja meg nagylelkűségüket!  

Minden egyéb segítségüket is megköszönve kívánok Mindnyájuknak Istentől 

megáldott karácsonyt és boldog új esztendőt! 

 

Tisztelettel: Harkai Gábor atya plébános 
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OLASZORSZÁGI KARÁCSONYOK

Karácsony ünnepe alkalmából 

szeretettel osztom meg a pátyi 

Szent II. János Pál pápa templom 

hívő közösségével tapasztalataimat 

arról, hogy Olaszországban hogyan 

ünneplik a karácsonyt. Az egyházi 

ünnep tartalma természetesen 

ugyanaz: Jézus Krisztus születése. 

Az ünnep külsőségeiben és az ah-

hoz kapcsolódó szokásokban azon-

ban vannak sajátos vonások, elté-

rések, más hangsúlyok. 

Az első lényeges különbség, 

hogy Olaszországban adventben 

nincs roráté szentmise, ami a mi 

kultúrkörünk jellemzője. Nagy 

öröm volt számomra, hogy annyi 

év után ismét tarthattam roráté 

szentmiséket, amelyeken mindig 

szép számmal voltunk. 

Az adventi készületben Olaszor-

szágban a fő hangsúly december 8-

án van, Szeplőtelen fogantatás ün-

nepén, ami munkaszüneti nap. 

Több mint hatvanéves hagyomány, 

hogy Rómában a pápa megkoszo-

rúzza a Piazza di Spagnan a Szep-

lőtelen Szűzanya római kori osz-

lopra állított szobrát. A koszorút a 

szoborhoz a magasba tűzoltók 

szokták vinni. Ferenc pápa az 

utóbbi években a koszorúzás mel-

lett ellátogatott a Santa Maria 

Maggiore-bazilikába is, a Salus 

Popoli Romani kegyképhez, ame-

lyet a hagyomány szerint Szent 

Lukács evangélista festett. Az idei 

évben a járvány miatt az ünnepé-

lyes esemény elmaradt. Ferenc pá-

pa december 8-án korán reggel 

ment el, hogy elhelyezze virágait a 

Szűzanya oszlopának lábánál. 

Manapság már Olaszországban is 

gyújtanak adventi koszorút, de 

nincs régi hagyománya, mint 

ahogy a karácsonyfa állításának 

sem. E hagyomány bevezetéséhez 

nagyban hozzájárult a Közép-

Európából érkezett lengyel pápa, 

II. János Pál, akinek az idejében 

kezdtek el karácsonyfát állítani a 

Szent Péter téren. 

Az olasz karácsonyi szokások lé-

nyegi eleme a betlehemállítás, a 

családban és a köztereken is. A 

legtöbb nagyvárosban ilyenkor van 

betlehemkiállítás. A leghíresebb 

betlehemek a nápolyiak. Nápoly-

ban van egy utca, ahol csak betle-
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hemet árusító boltok vannak. A 

nápolyi betlehemekben a hagyo-

mányos bibliai alakok mellett meg-

jelennek a hétköznapi élet szerep-

lői. Jellemző, hogy egy nápolyi 

betlehemből nem hiányozhat ma-

napság Maradona figurája, de min-

den évben valamilyen közismert 

személyiség helyet kap benne. A 

betlehem felállításának hagyomá-

nyos napja december 8, Szeplőte-

len fogantatás ünnepe. Régente 

ezen a napon szedték elő a dobo-

zokból a betlehem figuráit és a 

család együtt állította össze. Az 

így felállított betlehem minden év-

ben változott, mert az alakoknak 

nem volt meghatározott helyük. A 

betlehemek széles skáláját lehet 

látni mindenfelé, a pár alakos bet-

lehemektől kezdve a több száz ala-

kot felvonultató monumentális bet-

lehemekig. Az alkotók ügyességé-

től függően kapnak helyet mozgó 

figurák, csobogó szökőkút, forgó 

malom. Szent Ferenc az első betle-

hemet 1223-ban Greccióban állí-

totta fel, ahol a barlangja körül 

épült ferences kolostor mellett a 

világ minden tájáról érkezett bet-

lehemeket lehet látni. A magyar 

betlehemet pár évvel ezelőtt a ró-

mai Szent István Alapítvány aján-

dékozta a kegyhelynek. 

Rómában a betlehemállításnak 

van még egy sajátos vonása. Ad-

vent harmadik vasárnapján az Úr-

angyala imádság alkalmával áldja 

meg a pápa a kis Jézus szobrokat, 

amelyeket szenteste helyeznek el a 

jászolba. 

A Szent Péter téren is állítanak 

betlehemet, amelyek minden évben 

Olaszország más-más vidékéről ér-

keznek. Tavaly homokból készült a 

betlehem. II. János Pál pápáról hal-

lottam azt az anekdotát, hogy a pá-

pa biztonsági embere egy ebéden 

beszámolt neki arról, hogy előző 

nap milyen sok adományt dobtak a 

téren felállított betlehem perselyé-

be, mire a Szentatya azt mondta, 

hogy akkor maradjon egész évben. 

Sajátos római hagyománya van a 

Gesú Bambino - kis Jézus szobor-

nak, amelyet a Piazza Venezia kö-

zelében, az Ara Caeli templomban 

őriznek. A fából készült hatvan 

centiméteres szobrot 1476-ban fa-

ragta egy ismeretlen ferences barát 

Jeruzsálemben. Amikor Rómába 

helyezték, magával hozta és oda-

ajándékozta ennek a legjelentősebb 

római ferences templomnak. Az 

évszázadok alatt megszámlálhatat-

lan sok fogadalmi ajándékkal hal-

mozták el, mert csodatévő erőt tu-

lajdonítottak neki. Régi hagyo-

mány szerint december 24-én az 

éjféli szentmisén a Dicsőség ének-

léséig a szobor letakarva az oltáron 

állt, akkor leplezték le. A másnapi 

ünnepi szentmisén a 11 órás 

szentmise után körmenetben vitték 

a jászolba, ahová a szobor őre he-

lyezte be. Karácsony ünnepe után 

pedig római gyerekek serege keres-

te fel e szobrot, hogy „prédikálja-
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nak”, kérjenek tőle és hálát adja-

nak neki. 

Nálunk hagyományosan a kará-

csonyfát december 24-én állítjuk 

fel. Olaszországban ezt most már 

jóval korábban megteszik. A kará-

csony ünneplésének legfontosabb 

mozzanata a szenteste, december 

24, amikor a karácsonyfán meg-

gyújtjuk az égőket, vagy a gyer-

tyákat és a csillagszórót. Ezt követi 

az ünnepi, hagyományos böjtös va-

csora. Olaszországban a karácsony 

ünneplése december 24-én az éjféli 

szentmisével kezdődik, amit dec-

ember 25-én az ünnepi ebéd koro-

náz meg. Ilyenkor összejön a 

nagycsalád. A mi ünnepi aszta-

lunkról nem hiányozhat a mákos és 

a diós beigli, ezzel szemben az 

olaszok tipikus karácsonyi sütemé-

nye a panettone, koronaalakú ka-

lács. 

Olaszországban a karácsony ün-

nepe január 6-ig, Vízkeresztig tart, 

ami munkaszüneti nap. Nálunk 

csak pár éve lett ismét a napján 

ünnepelt kötelező ünnep. A há-

romkirályok ünnepének talán sok-

kal erősebb a népi hagyománya, 

mint a karácsonynak. Az ünnepét 

Befana-nak nevezik, ami a latin 

Epifania elferdített alakja. Idős 

söprűn repülő csúnya asszonyt je-

lent, aki január 5-6 között keresi 

fel a gyerekeket és megtölti 

zokniaikat. Akik egész évben jól 

viselkedtek, csokit, karamelt kap-

nak, akik rosszul, szenet és fok-

hagymát találnak benne. A jelenle-

gi globális világban a különböző 

hagyományok mindenhol megje-

lennek, a Befana, Szent Miklós, 

Claus. Többnyire a kereskedelem 

húz belőle hasznot, és kevés hang-

súly van a tartalmon. Befana alakja 

tipikusan olasz eredetű, amely 

egyes vidékekről terjedt el egész 

Olaszországban. Máshol nincs neki 

hagyománya.  

Vízkereszt római ünnepéhez tar-

tozott, hogy a Bambino Gesù szob-

rával ezen a napon adtak áldást a 

templomhoz vezető meredek lép-

csők tetejéről az egész városra. Az 

eredeti szobrot évekkel ezelőtt el-

lopták, pótolták ugyan, de a ha-

gyomány ereje már nem a régi.  

Magyarországon természetes, 

hogy egyháziaknak úgy köszönünk 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a 

köszönés Olaszországban ismeret-

len. Az egyházi személyeknek, 

köztük plébánosuknak is napköz-

ben csak úgy köszönnek, hogy 

Buongiorno - Jó napot! És az ün-

nepi jókívánság se egyházias, nem 

használják a „Kegyelemteljes ka-

rácsonyt” köszöntést, helyette azt a 

rövid és tömör formát, amivel 

egymásnak más alkalmakkor, 

mondjuk születésnap alkalmával is 

kifejezik jó kívánságukat. Én is 

most ezzel a jókívánsággal köszö-

nök el, és kívánok áldott Szent ka-

rácsonyt az egyházközség miden 

tagjának: Auguri! 

Németh László atya
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A PÁPA ÉS A NAGYSEJK

2000. február 24-én Andreas Englisch 

német újságírónak különös élményben 

volt része. Akkor ő már évek óta dolgozott 

a pápa közelében mint német lapok tudó-

sítója, s a pápát útjaira is rendszeresen el-

kísérte. Ez alkalommal a szentatya Egyip-

tomba látogatott. „2000 tavaszán megér-

tettem, – írja Englisch – hogy nagyszerű 

terve volt a pápának: a három nagy egyis-

tenhívő vallás, a kereszténység, az iszlám 

és a zsidó vallás közötti megbékélés. Hi-

szen mindegyik Ábrahámot vallja ősaty-

jának, aki megtanította az embert, hogyan 

vesse alá magát feltétel nélkül Isten akara-

tának.” (Englisch: II. János Pál pápa – 

Agapé, 2014.) 

A magas vendéget az egyiptomi elnök, 

Hoszni Mubarak fogadta, de a látogatás 

csúcspontja az Al-Ahzar Egyetemen tett 

látogatás volt. Ahogy a katolikus vallás 

legfontosabb döntései a Vatikánban szü-

letnek, a szunnita muzulmánok vallási 

központja ez az egyetem. Aznap tehát Ka-

iróban olyan találkozóra került sor, ami-

lyenre a világtörténelem során még soha: 

a kereszténység és az iszlám legmagasabb 

tekintélye közötti tárgyalásra. 

Talán éppen ebből a soha-nem-volt 

helyzetből fakadt az a protokolláris vélet-

len, hogy a német újságíró mintegy bent 

felejthette magát a két egyházfő, Tantawi 

nagysejk és II. János Pál pápa, valamint 

legszűkebb munkatársaik bizalmas tárgya-

lásán. – A kölcsönös udvariaskodások 

után – emlékezik Englisch – Tantawi így 

szólalt meg: 

– Szent atyám! Először is az alapelvek-

ben kellene megegyeznünk. Az első alap-

tételnek ki kell mondania, hogy minden 

ember egy férfitól és egy nőtől származik. 

– Egyetértek – mondta a pápa. – Min-

den ember egy férfitól és egy nőtől, 

Ádámtól és Évától származik. 

A nagysejk folytatta: 

– Isten akaratának mindig és minden 

körülmények között eleget kell tenni. 

– Igen, így van. – mondta a pápa. 

– Isten kinyilatkoztatta magát az em-

bernek. 

A pápa bólintott, és így folytatta: 

– Egyezzünk meg abban is, hogy a val-

lás nevében rosszat tenni, erőszakra fel-

szólítani, viszályt és erőszakot szítani: sú-

lyos megsértése Istennek. 

Tantawi azonnal helyeselt.  

Egyetlen pont maradt, amiben állás-

pontjuk nem egyezett: Jézus istensége. 

A továbbiak kidogozását az egyházfők 

szakértői bizottságokra bízták. 

Így emlékezik tehát egy laikus német 

újságíró a nevezetes találkozóra. Megdöb-

bentő, hogy ebben a perspektívában a leg-

fontosabb kérdések megoldása milyen 

egyszerű! 

Azt sajnos már nem tudtuk meg sem 

ebből az emlékezésből, sem szokott hír-

forrásainkból, hogy mi történt a bizottsá-

gokban, de jól tudjuk, mi történt másfél 

évvel később, 2001. szeptember 11-én. 

Közel két évtized pergett le azóta terrorral, 

háborúkkal, korábbi eszünk számára el-

képzelhetetlen szörnyűségekkel, s fájdal-

mas belegondolnunk, hol tartunk ma. Hi-
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rosima és az ikertornyok tragédiája között 

55 év telt el. Már alig akad élő ember, aki 

személyesen emlékszik a világháború 

borzalmaira. A barna és vörös lágerek 

pokláról ugyan sokat beszélünk, de mára 

ez is történelemmé, irodalommá szubli-

málódott. Azt azonban látnunk kell, hogy 

napjainkban is az atomkatasztrófával 

egyenrangú, globális kérdésekkel kell 

szembenéznünk. Keresztényeknek és 

másvallásúaknak, hívőknek és hitetlenek-

nek egyaránt. 

Elsőként talán arra a kérdésre kellene 

válaszolni, hogy meddig szaporodhat az 

emberiség. Hiszen napjainkban minden 

közgazdasági elmélet alaptétele éppen a 

növekedés! Növekvő népesség, növekvő 

termelés (és ezzel növekvő profit!). Igaz, a 

nyugati civilizáció demográfiai válságba 

került, és terjed a „halál kultúrája”, a Föld 

össznépessége azonban egyre gyorsabban 

szaporodik. Lássuk, mit mond a népese-

désről a vallás, mit mond a Biblia! 

Persze sokat lehet arról vitatkozni, hogy 

az ószövetségi Biblia valóban minden 

szavában isteni kinyilatkoztatás-e, avagy 

csupán egy zseniális, de ősi voltában még-

is emberi és élő kultúrproduktum. Arra is 

figyelni kell, hogy mondanivalójában és 

stílusában is szükségszerűen többrétegű: 

elsődlegesen saját korának emberéhez 

szól korabeli nyelven. Fontosabb azonban 

az örök érvényű üzenet! Ennek tükrében 

nézzük hát meg a Teremtés könyvét! „Is-

ten megteremtette az embert, saját kép-

mására, [...], férfinak és nőnek teremtette. 

Isten megáldotta őket és szólt hozzájuk: 

»Legyetek termékenyek, szaporodjatok, 

töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok 

alá.«” (Ter 1,27-28) Ezeket a szavakat 

elemezve könnyen engedünk a kísértés-

nek, hogy a termékenység és a szaporodás 

parancsát emeljük ki. A következő felhí-

vás azonban: „töltsétek be a földet”, egy-

úttal korlátot is jelent. Addig szaporodja-

tok (esetleg csak addig?), míg be nem töl-

titek! A Föld kiterjedése és természeti 

adottságai ugyanis áthághatatlan határt 

képeznek. S vajon mi a módja e határ tisz-

teletben tartásának? Ezután a negyedik 

kitétel, az uralom a felelősségre figyel-

meztet. Ami uralmunk alá esik, azért min-

den tekintetben felelősek is vagyunk! 

Hol van hát a határa az emberiség sza-

porodásának? Sok vita van erről. A sok-

sok éhezés ellenére sokan vallják, hogy a 

Föld még további nagy tömegek eltartásá-

ra is képes, ha mi emberek okosan gaz-

dálkodunk az erőforrásokkal, s az a bizo-

nyos „fejlődés” nem csak a gazdagok lu-

xus-igényeinek kielégítését szolgálja. 

Másrészt viszont azt a bizonyos határt 

egyszer mégiscsak elérjük. S hogy azon 

túl mi a kozmikus isteni terv, sajnos nem 

tudjuk. Pedig a következő kérdések mind 

ebből fakadnak. 

A technikai fejlődés és a globális kapi-

talizmus ugyanis az életszínvonal és fo-

gyasztás különbségeit a végletekig fokoz-

ta, és új világnézetet, fogyasztói társadal-

mat szült. Elárasztják a földet a mennyisé-

gek, s a megsemmisített értékek után pa-

radox módon félelmetes hiányt hoznak 

létre. A gazdagság és a nyomor, a pazarló 

luxus és az éhhalál, a nélkülözés a mai vi-

lágban kirívóbban létezik egymás mellett, 

mint korábban bármikor. A gazdag orszá-

gok a fegyveres gyarmatosítás után gazda-
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sági eszközökkel szívják fel a szegényeb-

bek kincseit, de ennek hasznát csak az elit 

élvezi, míg a felelősségét szétterítik a köz-

emberekre. A zsúfoltságban élő és nyo-

morgó népek pedig a jobb élet reményé-

ben megindulnak, akár annak idején a mi 

Ábeljeink Amerikába. Az is természetes, 

hogy ebben az áramlásban megjelenik az 

erőszak is: a háború, a terror, – de ez a fo-

lyamat akkor sem járhat évezredes és ma 

is élő kultúrák lerombolásával! Az Úr-

parancsolta uralom az emberiség önural-

mát is magában foglalja, ezt a folyamatot 

tehát gátak között kell tartani. Annál in-

kább, mert mindannyiunknak jobb lenne, 

ha minden nép a maga hazájában találhat-

ná meg a maga boldogulását. 

A népek megindulása azonban további 

sajátos kérdéseket vet fel. A prognózisok 

szerint a 21. század folyamán Afrikából 

indul el a legtöbb új hazát kereső, akár öt-

hatszáz millió vándor. Muzulmánok és 

keresztények, nagyjából fele-fele arány-

ban. Új hazájukban meggyökeresedett ér-

tékrendet találnak, ők pedig hozzák ma-

gukkal saját, így vagy úgy kikristályoso-

dott értékrendjüket. Az Írás tanítása egyér-

telmű: Fogadd testvérként a rászoruló, jó-

akaratú vándort! „Ha betértek egy városba 

és ott befogadnak titeket, egyétek, amit 

elétek tesznek.” (Lk 10,8) De a Biblia sem 

a rabló befogadására, vagyis balekságra 

tanít. Magától adódik a kérdés: Európában 

vajon ki a jobb bevándorló, ki tud jobban 

azonosulni az európai értékrenddel – a ke-

resztény afrikai, vagy pedig a muzulmán? 

S ha olyan szerencsénk lenne, hogy a mi 

térségünkben nem háromszázmillió mu-

zulmán, hanem háromszázmillió keresz-

tény afrikai jelenik meg, akkor is él a kér-

dés: mi lesz Európa és Magyarország ke-

resztény kultúrájának, tárgyi kincseinek a 

sorsa? A jövevények többsége bizonyosan 

nem római, vagy Luthert és Kálvint köve-

tő keresztény lesz. Gótikus katedrálisaink-

ban gregorián helyett majd gospel-zene 

szól, s animista hagyományok fogják át-

festeni a szertartásokat, sőt magát a hitet 

is. Ha pedig muzulmánok jönnek, polgári 

életünk is gyökeresen átalakul, a szabad-

ság és jogállamiság feloldódik az iszlám 

törvényekben, a sariában. Pedig mi sze-

retnénk tovább élni a magunk életét. Bé-

kére vágyunk, s a zsoltárossal kérjük az 

Urat, őrizze meg a kezünk munkáját. 

Ezért már most el kell döntenünk, miként 

viszonyuljunk az újkori népvándorláshoz 

– elfogadjuk-e, támogassuk-e, avagy vé-

dekezzünk? 

Visszatérve Englisch élményeihez, egy 

másik kérdés is körvonalazódik. Amikor 

II. János Pál pápa ötödször látogatott Me-

xikóba, fogadásakor az államelnök, 

Vicente Fox megcsókolta a pápa gyűrűjét, 

s ezzel még az alkotmányt is megsértette. 

A mexikói politikusoknak ugyanis alkot-

mányuk szerint tilos hivatalosan részt 

venni egyházi szertartásokon. A parlament 

ezt számon is kérte rajta! Pedig ma Mexi-

kóban él a világ egyik legnagyobb katoli-

kus közössége. Íme, egy alapvetően ke-

resztény országban idáig éleződött a sze-

kularizáció és a vallás szembenállása. (Ezt 

példázza a francia ápolónő mellkeresztje 

vagy az olasz iskola falán a feszület is.) 

Lám, annak jegyében, hogy a vallást az 

államtól különválassza, hogy az állami 

életet kiemelje a klérus befolyása alól, a 

liberális demokrácia megtiltja a politikai 

vezetőknek, de hovatovább az utca embe-
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rének is, hogy lényük legbenső, legembe-

ribb felét napi hivatásuk során érvénye-

sülni engedjék. Ad abszurdum: egy politi-

kus például nem lehet könyörületes? 

Végül ugyancsak a népesség szaporo-

dásából és fogyasztási szokásaiból faka-

dóan, ezekkel párhuzamosan lebeg fejünk 

felett a környezetromlás és -rombolás, va-

lamint a klímaváltozás Damoklész kardja 

is. Ide sorolhatók azok a járványok is, 

amelyek az elmúlt években számunkra 

többnyire csak távoli viharfelhőként jelen-

tek meg, de most már ez is itt van a ker-

tünkben, házunkban, és nem vitatható, 

hogy ez is a civilizáció és a fogyasztói 

életvitel következménye. (Hogy szemlélé-

séhez némi távlatot kapjunk, ajánlott ol-

vasmány Defoe döbbenetes kortársi be-

számolója az 1665. évi londoni pestisről.) 

Már a járvány érkezésében is főszerepet 

kapott a korszerű közlekedés és a fogyasz-

tási szokásrend a turizmussal, síeléssel, 

interkontinentális „just in time” kereske-

delemmel, de a védekezés módszerei még 

jobban kiemelik: a társadalom eltömege-

sedése, napjaink fogyasztási és gyülekezé-

si szokásai melegágyát adják a vírus terje-

désének. Ezen a réven pedig, ismerjük el, 

karácsonyi és egyéb ünnepi szokásaink, a 

bevásárlási láz, a szilveszteri utcai sokada-

lom különösen veszélyes vírushordozó. 

Jézus születésekor az angyalok békét 

hirdettek a jóakaratú (!) embereknek. (Lk 

2,14) S mert az ember teremtése után „Is-

ten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit al-

kotott” (Ter 1,31), joggal vélhetjük, hogy 

a Földet benépesítő népek, emberek túl-

nyomó többsége jó és jót akar – megér-

demli tehát a békét! Ahogy a pápa és a 

nagysejk megölelvén egymást egy-kettőre 

egyetértésre jutott, úgy földünk meglévő 

kincsein is meg tudunk, meg kell tudnunk 

osztozni embertársainkkal, a kölcsönös 

tisztelet és megértés talaján. Ám ezért 

mindnyájunknak meg kell hoznia a maga 

áldozatát! Elsőben is mérlegre kell tenni 

életünk dolgait, és elválasztani az értéket 

az ocsútól. Szent II. János Pál pápa breviá-

riumában olvassuk: „A mai társadalmi 

környezetben, melyet az »élet kultúrája« 

és a »halál kultúrája« közötti drámai harc 

jellemez, erős kritikai érzéket kell kiérlel-

nünk magunkban, amely fölismeri az igaz 

értékeket és a hiteles igényeket.” József 

Attila Tél című verse jut eszünkbe: 

 

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,  

hogy melegednének az emberek. 

Ráhányni mindent, ami antik, ócska, 

csorbát, töröttet, s ami új, meg ép, 

…. 

Dalolna forró láng az égig róla, 

s kezén fogná mindenki földijét. 

…. 

fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 

és rakni, adjon sok-sok meleget. 

Azt a tüzet, ó jaj; meg kéne rakni, 

hogy fölengednének az emberek! 

 

Népek vándorlása, járványok közepette 

tehát hamvadjon el mind az ocsú, a hív-

ság, s maradjon meg szeretetben tisztán, 

szűzen a Gyermek-várás, a karácsony-

ünnep! 

(mla)
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ATYAI SZÍVVEL – FERENC PÁPA ÚJ APOSTOLI LEVELÉBEN  

MEGHIRDETTE A SZENT JÓZSEF-ÉVET

Ferenc pápa december 8-án tette 

közzé Patris corde (Atyai szívvel) 

kezdetű apostoli levelét abból az al-

kalomból, hogy Szent Józsefet, Mária 

jegyesét 150 éve nyilvánították a Ka-

tolikus Egyház védőszentjévé. Az 

egyházfő egyúttal meghirdette a 

Szent József-évet, mely 2020. de-

cember 8-tól 2021. december 8-ig 

tart. 

Szerető, gyöngéd apa, engedelmes 

és befogadó Isten akaratával szem-

ben. Bátran kreatív, munkás, aki min-

dig a háttérben marad – Ferenc pápa 

így jellemzi Szent Józsefet a Patris 

corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli 

levelében. 

Boldog IX. Piusz pápa 1870. dec-

ember 8-án írta alá Quemadmodum 

Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a 

Katolikus Egyház védőszentjévé 

nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt 

tisztelegve hirdeti meg most Jézus 

nevelőapjának évét Ferenc pápa, aki 

köztudottam nagy tisztelője Szent Jó-

zsefnek. 

Apostoli levélében a Szentatya rá-

világít az egyszerű emberek értékére 

a koronavírus-járvány kontextusában. 

Mindazoknak a fontos szerepére, akik 

a hétköznapokban, távol a rivalda-

fénytől türelemmel hintik maguk kö-

rül a reményt és példát adnak a fele-

lős magatartás terén. Olyanok ők, 

mint Szent József, aki észrevétlen 

maradt, ám szerepe mégis példa nél-

kül való az üdvtörténetben. 

Szent József úgy teljesítette ki apai 

szerepét, hogy a háttérbe állította ma-

gát és szeretettel a Messiás szolgála-

tának szentelte életét. Ezért mindig is 

nagy szeretettel vette körül őt a ke-

resztény nép. Szent József apasága 

megmutatkozik az Istennek való en-

gedelmességében is. Az ő beleegye-

zése megmenti Máriát és Jézust, 

ugyanakkor megtanítja Fiának, hogy 

az Atya akaratát kövesse, és együtt-

működjön a megváltás nagy misztéri-

umában. 

Szent József ugyanakkor a befoga-

dás atyja is, mert előfeltétel nélkül 

elfogadta Máriát. Ez a gesztusa ma is 

fontos, amikor pszichés, verbális és 

fizikai erőszak éri a nőket – mutat rá 

levelében a pápa. 

Mária jegyese bizakodik az Úrban, 

elfogadja élete történéseit anélkül, 

hogy megértené őket, bátran vállalja 

feladatát a Szentlélek erejéből faka-

dóan. Rajta keresztül üzen nekünk 

Isten: „Ne féljetek, mert a hit értelmet 

ad minden boldog vagy szomorú 

eseménynek.” József példáját követve 

mi is fogadjunk el másokat kirekesz-

tés nélkül, előnyben részesítve a 

gyengéket – buzdít a Szentatya.  

Ezt követően méltatja Szent József 

kreatív bátorságát, mely által képes a 

gondokat lehetőségként szemlélni és 

bízni a gondviselésben. Szembenéz 
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családja konkrét problémáival, akár-

csak a világ sok más családapája, kü-

lönösen a migránsok körében. 

Jézus és Mária őrzőjeként József az 

Egyház őrzője is. Minden rászorulóra 

úgy tekintsünk, mint a kis Jézusra, 

akit Szent József őriz, akitől megta-

nulhatjuk szeretni az Egyházat és a 

szegényeket. 

Az ács József tudatosítja bennünk a 

munkával megszerzett napi betevő 

kenyér értékét, méltóságát és örömét. 

A munka méltóságot ad, általa tevé-

keny részt vállalunk az üdvösségben, 

megvalósítjuk önmagunkat és eltart-

juk családunkat, mely a társadalom 

alapsejtje. Fedezzük föl újra a munka 

értékét, jelentőségét és szükségessé-

gét, amiből senkit nem szabad kire-

keszteni – buzdít a pápa. 

A Covid-19-járvány okozta mun-

kanélküliségről szólva erőteljesen fel-

szólít mindenkit: kötelezzük el ma-

gunkat a sürgető szociális problémák 

megoldása mellett, hogy elmondhas-

suk: egyetlen fiatal, egyetlen ember, 

egyetlen család sem marad munka 

nélkül. 

Az Atyai szívvel kezdetű apostoli 

levelében Ferenc pápa napi rutinjáról 

is ír. Mint ismeretes, mindennap kéri 

Mária jegyese közbenjárását egy 19. 

századi francia ájtatoskönyv imádsá-

gával. Bizalommal és tisztelettel for-

dul Szent Józsefhez, de mintegy ki is 

hívja őt, amikor azt mondja: „Hogy 

ne mondhassák, hiába fohászkodtunk 

hozzád, mutasd meg nekem jóságo-

dat, és hogy mily nagy a hatalmad.” 

Forrás: Magyar Kurír /  

Vatikáni Rádió

TERMÉSZETES KÖZÖSSÉGFEJLŐDÉS TEMPLOMUNKBAN

A kezdetek 

Idei adventünk részévé vált egy, a templomi közösségünk fejlődését segítő program 

néhány eseménye. Erről a programról hivatott beszámolni jelen írásmű. 

Gyönyörű, új templomunk mindnyájunk nagy örömére felépült. Spányi Antal megyés 

püspökünk Szent II. János Pál tiszteletére szentelte fel ünnepi szentmise keretében 2019. 

április 28-án. Püspök úr homíliájában, immár nem első alkalommal pátyi szentbeszédei 

alkalmával, Isten áldását kérte, hogy e templomot „evangéliumi életet sugárzó közösség” 

töltse meg. Igen, a fizikai architektúra után/mellett a lelki és közösségi harmónia, szeretet-

teljes, hívő építkezés kerülhetett előtérbe. 
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Közösségünk nagy örömmel „lakta be” az új templomot, folytatták áldásos tevékeny-

ségüket lelkiségi és más funkcionális feladatot ellátó csoportjai. Egy nyertes pályázat 

eredményeképpen lehetőség nyílt ugyanakkor az egyházközség tagjainak a „Természetes 

közösségfejlődés” elnevezésű programban való részvételre. E program elérésében, hono-

sításában, majd következetes menedzselésében vezető szerepet játszott/játszik Gillay Zol-

tán testvérünk. 

A közösségfejlődés intézményes segítése 

Címszavakban e program lényegéről. Ez egy eszközrendszer, mely segítségével külső 

tanácsadók támogatásával kaphatunk választ közösségünk működését érintő kérdéseink-

re. Végül is saját kérdéseinkre saját magunk adunk választ! Értelmezésemben, leegysze-

rűsítve ez a közösség természetes (ön)fejlődésének a lényege. Kialakult sarokpontok pél-

dául, közösség a templomba szentmisére járó hívek csoportja. Isten közösségeink fejlődé-

sét, növekedését akarja! Alapkérdés, mi az, amit nekünk kell megtennünk? Miképp tud-

juk megvalósítani Isten velünk kapcsolatos tervét? Mitől vagyunk vonzóbbak azok szá-

mára, akik még nem ismerik (eléggé) Jézus Krisztust? 

A módszert megalkotó kutatás szerint nyolc minőségi jellemző van, amely meghatá-

rozza egy közösség életét (megerősítő vezetés, hatékony struktúrák, ajándékalapú szolgá-

lat, szükséglet-orientált evangelizáció, inspiráló istentisztelet, szenvedélyes lelkiség, ho-

lisztikus kiscsoportok, szeretetteljes kapcsolatok). Ha ezek jól működnek egy közösség-

ben, akkor az jó eséllyel fejlődik. Kulcskérdés, vajon ezek a minőségi jellemzők hogyan 

működnek saját közösségünk életében. Evidens, hogy egy nem elég jól működő minőségi 

jellemző hátráltatja a közösség hatékony működését. 

 

Miután kis közösségünk döntött a tekintetben, hogy szeretnénk részt venni a program-

ban és pályázunk a kapcsolódó támogatásért, nyertünk, így elindítottuk a folyamatot. 

Mindenek előtt egy önvizsgálattal (állapotfelméréssel) kezdtünk, azaz egy részletes és cél-

irányos kérdőív kitöltésével mértük fel, hogy miképp is állunk mint közösség ezekkel a 

minőségi jellemzőkkel. Jelentős egyszerűsítéssel élve idézem az eredményt. A minimum 

faktorok, melyek erősítése közös érdekünk:  

- megerősítő vezetés, 
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- hatékony struktúrák, 

- szeretetteljes kapcsolatok. 

Esetünkben ezek voltak azok a „rövidebb hordó dongák”, amelyek miatt Isten túláradó 

szeretete kicsorog, azaz nem hasznosul közösségünk életében. Isten ajándékának tekint-

jük viszont a maximum faktorokat, amelyek igen jól működnek: 

- szenvedélyes lelkiség, 

- inspiráló istentisztelet, 

- holisztikus kiscsoportok. 

Az alkalmazott metódus részleteinek kibontására jelen cikkben nincs mód, viszont a 

forrás rendelkezésre áll és érdeklődés esetén elmélyülésre ad lehetőséget. (Részletesebben 

a programról www.ncd.hu honlapon) 

Közösségünk megkezdte a munkát 

Szerződött partnerünktől, az NCD Hungary-tól kézhez kaptuk az állapotfelmérés 

eredményét összesítő dokumentumsort. Ennek a rólunk, illetve közösségünkről alkotott 

összképnek a feldolgozását személyes találkozó keretében egymással, illetve az NCD 

Hungary által delegált tanácsadókkal együtt kezdtük meg. Elindultunk az úton. Élő hitre 

és személyes felelősségvállalásra épülő utunk célja egy személyes és kapcsolati fejlődés. 

Cél továbbá végül olyan gyakorlati, konkrét elhatározásokat tenni, melyek belátha-

tó/egyezményes időn belül megvalósíthatóak, mérhetőek, és amelyek értelemszerűen kö-

zösségünk fejlődését szolgálják. Mindezt olyan formán célszerű végigvinni, hogy a rend-

szer önjáróvá váljon, tanácsadók igénybe vétele nélkül is megbízhatóan működhessen.  

A szóban forgó, szerződött programban összesen 4 alkalommal találkozunk, hónapos 

közökkel. E cikk írása idején a 3. találkozón vagyunk éppen túl, esetenként 15-18 részt-

vevővel. A munka a jelenlévők együttes kommunikációján, illetve kiscsoportos tevé-

kenységen alapul. A vírusjárvány által diktált körülményeknek megfelelően az első alka-

lom még személyes jelenléttel folyt, később át kellett térnünk az elektronikus (Zoom) 

kapcsolatra.  
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Az egyes alkalmakról, az azt vállaló résztvevők rövid összefoglalót készítettek, ezek 

összefésüléséből készült az alábbi ismertető rész. 

1. alkalom 

Tisztáztuk, mely kereteken belül szeretnénk az alkalmainkon együttműködni (őszinte 

bizalmas légkör, tiszteletben tartani és meghallgatni egymás véleményét, valamint az idő-

keretet – pontos kezdés és befejezés – betartani, törekedni arra, hogy gondolatainkat tö-

mören és röviden fejezzük ki, továbbá fontos, hogy ne menjünk át személyeskedésbe). 

Örülünk erősségeinknek és szeretnénk változást azokon a területeken, ahol gyengesé-

günket tapasztaljuk. Ahhoz, hogy valami változzon, mindenkinek magának kell valahol, 

valamin kicsit változtatnia.  

Kiscsoportokban olyan szimbólumot kerestünk, mely közösségünket a mostani állapo-

tában jól jelképezi, majd azt, hogy milyennek szeretnénk látni a 4 tréning után. Félig el-

száradt, ám erős gyökerekkel rendelkező fát látunk most, melynek vannak friss hajtásai, 

és szeretnénk, ha januárra ez a fa megerősödne, a száraz részektől megtisztítva új hajtáso-

kat, sőt gyümölcsöket hozna. Végül megfogalmazott mindenki a saját maga számára egy 

olyan vállalást, melyet az elkövetkező alkalomig igyekszik teljesíteni. 

2. alkalom 

Egy keresztény közösség akkor működik jól, ha egyensúlyban van a Teremtő, Jézus és 

a Lélek, a bölcsesség, az elkötelezettség és az erő, a fej, a kéz és a szív. Az ilyen közösség 

vonzó egy kvázi kívülálló számára is. Mindenkinek a saját képességeihez mérten kellene 

szerepet vállalni, azokat a lelki és egyéb készségbeli adományokat kell használnia, amivel 

rendelkezik.  

Ha tagjai egy bizonyos terv alapján egy picit változnak, akkor a közösség is biztosan 

képes a változásra. Ez nem történhet meg persze az egyik pillanatról a másikra.  

A meglévő struktúra megváltoztatását illetően arra kerestük a választ, hogy mennyi idő 

kell a változáshoz, illetve mi az, ami elősegíti vagy akadályozza a változást? A változást 

elősegítenék a szeretetteljes kapcsolatok, ha mindenki a maga módján csak egy lépést is 

tenne és háttérima kísérné a folyamatot. A negatív és alázat nélküli hozzáállás hátráltat-

hatja törekvéseinket. 

Megvizsgáltuk, hogy a megerősítő vezetés mit is jelent, ezzel kapcsolatban elég sok 

jelzőt szedtünk össze, majd tudatosodott bennünk, hogy ezek az elvárások a vezetőkkel 

szemben, így együtt, a gyakorlatban igen nehezen teljesíthetőek. 

Később rajzot készítettünk a szervezeti felépítésünkről. Ekkor kiderült, hogy a közös-

ségünknek tulajdonképpen nincs megfelelő struktúrája. Nincsenek meg kellően az alá- és 

fölérendelési viszonyok. A csoportok között szinte semmilyen kapcsolat nincs. Ez alatt 

általában nem azt kell érteni, hogy mint a közösség tagjai nem ismerjük egymást.  
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3. alkalom 

Az egyéni vállalás legyen személyre szabott, legyen rá időd, előre vivő legyen. A 

kommunikáció segítene a hatékony struktúrák kialakításában is. A kommunikáció javítá-

sa hozna változást a kapcsolatokban, a megerősítő vezetésben, mindezt kis ráfordítással is 

elérhetjük. 

A meglévő kommunikációs csatornákat kellene jobban strukturálni, persze frissíteni és 

nyitni az arra érdeklődők/érdemesek előtt. Egy Szervezeti és Működési Szabályzat 

(SzMSz) létrehozása is célszerű lenne, de legalább néhány alapvető működési szabály 

lefektetése és közzététele. A liturgikus eseményeket is jó lenne egy helyen, hozzáférhető 

módon nyilvántartani. Egyéb közérdeklődésre számot tartó témában is célszerű közzéten-

ni időszakonként tájékoztatást (pl. orgonaépítés helyzete, költségvetés főbb számai, testü-

leti ülésről tájékoztató/emlékeztető). A csoportok vezetői időszakonként beszámolhatnak 

a csoport tevékenységéről. 

A különböző szintű vezetőknek célszerű átgondolni, hol is vagyok én vezető, mik az 

erősségeim, amik könnyen mennek, miben szeretnék fejlődni, ki tud ebben segíte-

ni/bátorítani? 

A Szentlélek ajándékai 

Az alkalmak alaphangulata, hogy ha vannak is gondok, megoldhatóak, csak figyeljünk 

többet egymásra! A kommunikáció igénye végigvonult az eseményeken, miután e cse-

lekménysoron keresztül végül is ezt gyakoroltuk, a feladatok tisztábbak lettek, és ezen 

keresztül megoldásuk is közelebb került. 

 

Még korai lenne kikristályosodott tételekről beszámolni. Néhány előzetesen körvonala-

zódó tapasztalat, ami a program zárása előtt, már most rögzíthető: 

- jó hangulatú események voltak, a résztvevők (még) közelebb kerültek egymáshoz; 

- a „kötelező feladaton” túl külön alkalmat is beiktattunk, ahol külső tanácsadók tá-

mogatása nélkül gyakoroltuk a javasolt metódus szerinti működést, sikerrel; 

- január 6-ára például további „túlórát” iktattunk be, ahol ismételten külső segítők nél-

kül kíván a csoport eszmét cserélni (- persze nem a január 13-i „rendes ülés” helyett); 

- a gyakori, minden esetre az eddigieknél gyakoribb, horizontális kommunikáció 

könnyít a vertikális irányú terheken, azaz nem minden Gábor atya közvetítésével ol-

dódik meg, lásd miképp teleljen a leander; 

- jó értelmű ötletelés indult meg szinte automatikusan, tucatnyi e-mail váltás dolgozott 

a témán, valamennyi szeretetteljes és javító szándékú; 



 MÉGIS - 17 
 

MÉGIS - 11 
- a kommunikációt segítő eszközök, mint a honlap, a facebook, vagy a levelezőlisták 

frissítése, majd naprakészen tartása alapvető követelmény; 

- az elektronikus találkozó nehézkesnek tűnik elsőre, de megszoktuk, ad egy fegyel-

mezettebb keretet és maszkot sem kell hordanunk, minimális készséggel/gyakorlattal 

bárki számára könnyen elsajátítható; 

- elengedhetetlen személyes vállalások tétele, az lehet akár apró, viszont „vállalt határ-

időre meg tudom csinálni” jellegűnek célszerű lennie, 

- kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció minden szinten és minden irány-

ban!! 

Annak reményben, hogy a folytatásban a Szentlélek még több ajándékáról számolha-

tok be, Isten áldását kérve, áldott karácsonyt kívánva: 

Dr. Monostori Ernő

A KÖZÖSSÉG ÉL!

Ebben az évben sokan vészharangot 

kongattak, itt-ott elhangzott, hogy a kö-

zösség szétesett, újra kell szervezni, és 

különféle próbálkozások indultak ennek 

orvoslására. Természetesen megújulásra 

mindig szükség van, ám azt gondolom, 

nem a közösségünkkel van a baj, hanem 

a nézőponttal. Meggyőződésem, hogy 

nekünk magunknak kell tudnunk változni 

a megváltozott helyzeteknek megfelelő-

en. Felépült a templom, létrejöttek kiskö-

zösségek, és most ezek összehangolását, 

finomhangolását kell valahogy elvégez-

nünk. Lehet, hogy a kamarazenekarból 

lassan szimfonikus zenekar válik, és 

karmesterre is szükség lesz.  

Az elmúlt időszakban több pozitív él-

mény is ért a közösségünk erejével és ér-

tékeivel kapcsolatban, ezt szeretném 

megosztani ezen a helyen.  

Szinte minden évben van a karitásznak 

egy-egy olyan projektje, amellyel egy-

egy családnak az életét meg tudjuk vál-

toztatni jelentős mértékben. Eddig az 

évek során több család lakhatási körül-

ményein tudtunk komoly közösségi ösz-

szefogással minőségileg javítani. Ebben 

az évben is jött a segítségkérés: van egy 

család, ahol se víz, se csatorna, se fürdő-

szoba nincsen a házban. Néhány telefon, 

kérés és merész ugrás az ismeretlenbe, 

Hájas Ági nagy-nagy odaadással kezdte 

el a segítés szervezését. Először is szak-

ember kellett, aki felméri, kitalálja, meg 

lehete-e, és hogyan oldani a vizesblokk 

kialakítását. Aztán jött az első akadály, 

nincsen csatornabekötés a kertbe, így 

nem lehet fürdőszobát sem kialakítani. 

Közösségünk több tagja az ügy mellé állt, 

ki szaktudásával, ki személyes munkával, 

ki anyagilag, ki a kapcsolataival. És a csa-

lád hamarosan örülhet a fürdőszobának. 

Ebben a nehéz helyzetben jött a Szent 

Erzsébet-napi élelmiszergyűjtés. Eleinte 

kevésnek látszott a segítség, de aztán 

egyszer csak megindult. Amint azt a hir-

detésekből is hallhattuk, közel 400 000 

forint értékben kaptak családok segítsé-

get. Sikerült nagyobb mennyiségben kap-
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csolatok révén higéniai termékeket is sze-

rezni, amit olyan családoknak is tudtunk 

osztani, akik látszólag nem rászorultak, 

de az egyik vagy másik családtag hóna-

pok óta állás nélkül van, és ilyen helyzet-

ben minden segítség jól jön. Nagy öröm 

volt látni, ahogyan ennek a rengeteg do-

lognak a kihordásában a nagyobb cserké-

szek és a fiatalok segítettek. Azt hiszem, 

maradandó élmény maradt mind a fiata-

lok, mind a megajándékozottak számára. 

Sokaknak könnyebb az adományt a fiata-

loktól elfogadni, a karitásznak pedig óriá-

si segítséget jelentett a munkájuk. Sok új 

nehéz helyzet tárult föl előttünk. Nem 

csupán akkor kell segíteni, amikor valaki 

már a mélyszegénységbe jutott.  

Karácsonyfa-vásárláskor egy mélyen 

megrendítő élményben volt részem. A 

faárus, akit régóta ismerek, az örömtől 

sírva mesélte el nekem, hogy egy fiatal-

tól, aki velünk szemben lakik, ajándékot 

kapott: valamit a katolikusoktól. Ő, a 

méltatlan, valakinek az eszébe jutott, és 

teljesen meghatódott, hogy gondoltak rá. 

Hogy valakinek fontos volt. És azt gon-

dolom, sok hasonló történetről tudna más 

is beszámolni. Ezek a kis történetek mu-

tatják, hogy a közösségünk él, értékes, és 

van benne erő.  

Mutatja az is, hogy a hajnali rorátékon 

nap mint nap 30-40 hívő vesz részt, és 

legalább 3-6 ember csatlakozik online is 

minden nap.  

Az evangelizáció újabb felülete volt, 

hogy Rokolya Péter vezetésével elkezdő-

dött egy szabadtéri betlehem elkészítése. 

Öröm volt megtapasztalni, hogy az első 

fázisban, a város megépítésében 8-10 fia-

tal is segített. Péter, aki évek óta ingyen 

készíti a falunak a betlehemet, jelezte, 

hogy ilyen élményben még sose volt ré-

sze, hogy volt segítség, volt közösség, 

volt érdeklődés. Többek további bekap-

csolódásával hétről-hétre épült-szépült a 

betlehem, hétről-hétre szombatonként az 

esti szentmise után volt egy kis teázás, 

tűzkosár mellett melegedve, egy kicsit az 

emberek a szabadban mégis találkozhat-

tak, közelebb kerülhettek egymáshoz, 

volt hol gondolatokat cserélni. László 

atya is megörvendeztetett bennünket egy 

kis betlehemi vetítéssel és előadással. A 

gyermekek számára pedig Mária szama-

rának „csacsi kaki” keresése volt nagy 

élmény. 

Új kezdeményezés az új helyzetben a 

fiatalok betlehemezése házról-házra jár-

va, két vasárnapon át, erről is szép vissza-

jelzések érkeztek. Háló Hanga, aki évek 

óta a pásztorjáték „főrendezője”, ezúttal 

is jó rendezőnek bizonyult. Mi is láthat-

tuk őket, igazán szép élmény volt.  

Él a közösség, van ereje. Rajtunk mú-

lik, evangelizálunk-e személyes példánk-

kal, megszólítjuk és meghívjuk-e az em-

bereket. A betlehem hatására és hírére 

már jöttek Budakesziről, Zsámbékról, és 

ami a legfontosabb: sokan a faluból, aki-

ket korábban nem láttunk. Reméljük, 

megtalálják közösségünkben a melegsé-

get és a befogadást, és máskor is jönni 

fognak.  

Adja Isten, hogy közösségünk Isten 

atyai melegségét tudja sugározni az útke-

reső emberek felé.  

Szepi
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". . . HA TE NEM SEGÍTESZ, ELVESZTEM!"

Néri Szent Fülöp imájából ragadtam ki a mondatot. Borongós az idő, a regge-

lek olyanok, mint az esték, szürkék, a melankolikus hangulat mintha ragadna 

ránk, lerázni is alig tudjuk. Csendben vagyunk, több idő jut imádságra, gondola-

taink néha dermesztőek. Az év nem így kezdődött, de valami már volt az éterben 

. . . Valahogy így lehetne összefoglalni azt a hangulatot, ami körülleng sokakat. 

Mi, karitásztagok nem hagyhatjuk, hogy állandósuljon a mostani színtelenség. 

Tervezünk, újratervezünk, gondolkodunk, újragondolunk, segítünk, mosolygunk, 

pedig nekünk sem könnyű. A szokásos menetrendtől 2020-ban sem tértünk el. 

Az év elején összeül a karitász, tervezzük a nyári tábort, a szokásos élelmiszer-

gyűjtést, a segítségnyújtást. Mindig készenlétben állunk, bármikor jöhet egy hí-

vás, értesítés, valaki segítségre szorul, legyen az élelmiszer, tűzifa, hivatali ügy-

intézés, gyógyszerellátás, segélykérés . . . sokszor kopogtat valaki, szemében a ki 

nem mondott szavakkal: 

 „Ha te nem segítesz, elvesztem!” Mi már tudunk olvasni a hallgatásból, a te-

kintetből, 13 év munkája van mögöttünk. 

Sokszor nehéz a szolgálat, aggodalmas, de szeretettel teljes, boldog és alázatos. 

Vannak helyzetek, mikor karitásztagunknak nyújtjuk kezünket, mert bizony mi is 

esendők vagyunk. Megérint minket is a világ zaja-baja!  

Zajos kint minden. 

Mondjuk nap mint nap . . . más ez a világ, más az ünnep. NEM, nem más. 

Vannak ugyan olyan helyzetek, amelyeket immár 50-100 éve nem tapasztaltunk, 

de ettől még nem más, csupán ismeretlen. Kaptunk ismereteket, szavakat, infor-

mációkat, megtanultunk egymásra jobban vigyázni, jobban odafigyelni az egész-

ségünkre, a higiéniára, eddig nem alkalmazott szabályokat kell betartanunk. Sok 

mindent eddig is tudtunk, van, ami nagyon szokatlan, betartása nehézségeket 

okoz. Mindenesetre figyelmünket elvonják a csillogástól, a felesleges zajtól, az 

apróra váltott szavaktól, a bájolgástól, a tervezett és irányított szeretetről. Igen, 

kicsit zajosan élünk, mert zajos a világ, pedig itt van a megóvandó érték, ne sétál-

junk el mellette észrevétlenül! Érték most a hit, az ember, a gondolat, a cseleke-

det … megmérettetünk és igyekezzünk, hogy megfeleljünk! 

Sokszor tervezünk. 

Terveztünk "gőzerővel".  

Nyári táborunk nem valósult meg, de jövőre szeretnénk újra megtartani.  

Idén sok mindent átértékeltünk, a súlypontok máshova helyeződtek, a korábbi 

protokollt felülírták más szabályok. 
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Tavasz volt, élelmiszerosztás, kaptam egy családot a Mélyárok utcában. Sze-

mélyesen vittem el a húsvéti élelmiszersegélyt. Takaros ház, mondhatom, „tiszta 

udvar rendes ház”: szép zöld gyep, konyhakert, tiszta bejárat, illatos belső terek. 

Az édesanya körbevezetett, megmutatott mindent, miként is élnek, majd nagy 

csokor illatos petrezselymet nyomott a kezembe. Már mindent láttam, (ittam egy 

pohár ásványvizet, jól esett); azaz nem mindent, mert önkéntelenül megkérdez-

tem, hogy hol szoktál mosni, hol van a fürdőszoba. Váratlanul érte a kérdés, nem 

is értette. . .  

„Nincs fürdőszobánk, ott hátul, a nyárikonyhában van a forgótárcsásunk és a 

lavór.” 

Elképedtem, nem mintha fürdőszoba nélkül nem lehetne élni, de hát azért már 

mégis, XXI. század, itt a szomszédomban - méltatlankodtam. Visszakérdeztem: 

„ez most komoly. . .?” 

„Igen” - és zavarában mosolygott.  

Nincs fürdőszoba, nincs zuhany, nincs vízöblítéses WC, nincs automata mosó-

gép, nincs szárítógép stb? 

„Nincs. Kellene? Eddig sem evett meg minket a retek” – mondta. 

Hát bizony a retek nagy ívben elkerülte ezt a portát, mert tiszta a ruhájuk, ren-

dezett a házuk, nincs koszos edény, és sorolhatnám. Most már én nem értem saját 

magam, hogy mit nem értettem, miért is állna egyenes arányban a tisztaság a 

mondern kor eszközeivel - holott nem így van, ugye érti kedves olvasó?  

Szégyelltem magam, de gondolataimat nem tudtam elvonatkoztatni, hogy 

2020-at ír a kalendárium, Pátyon élünk és . . . Zsuzsáék lavórban tisztálkodnak. 

Időközben megtudtam, hogy Nikoletta, a nagylány fogyatékkal él, anyukája ápo-

lási díjat kap, dolgozni 4-8 órában hivatalosan nem igazán tud, alkalmi jellegű 

munkát vállal. Látszik, hogy szorgos, ügyes, szépen neveli lányát.  

Összeültünk Ildikóval, előadtam merész tervemet: fürdőszoba kell a családnak. 

Ildikó támogatott, mehet a projekt. Óriási öröm és lelkesedés, rám ez jellemző, 

nagyon lelkes tudok lenni, mielőtt még a részleteket átgondolnám, papírra vet-

ném és költségvetést készítenék, csak a cél lebeg a rózsaszín felhőben, ilyen va-

gyok én, sajnálom. Át sem gondoltam . . . - szervezés, munka, logisztika, hivata-

lokkal egyeztetés, hűha . . . anyagok és pénz . . . mire rendeződtek fejemben a 

dolgok, és rádöbbentem, mit is vállaltunk, már javában folytak a munkálatok. 

Van a közösségben építészünk, őt megkértük, hogy készítse el a terveket. Írtunk 

az egyházközségi listára, hogy kellenének dolgok. Jöttek a feljánlások, volt, aki 

felajánlotta kétkezi munkáját. A sok tárgyi adomány mellett 100 ezres nagyság-

rendben érkezett egy zsámbéki cégtől adomány, melyből a szennyvízcsatorna-
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rendszer megvalósult. Nyár volt, Gábor atya segítségével a szállító autóról pakol-

tuk le a hosszú és nehéz PVC-csöveket, nagyon örültünk, haladunk . . .  

 A fiúk (közösségünk tagjai) kimérték a csatorna haladási irányát, árkot ástak, 

csöveket fektettek le és kötöttek az utcai csatornahálózatra. Boldogan fotóztam, 

szépen halad a munka, tavasz volt, majd nyárba csúsztunk át.  

Közben történt valami, nem volt fel-

ajánlás, elfogyott a pénz, mi legyen, elbi-

zonytalanodtam. Ültem az asztalnál, ke-

restem az ajánlatokat, ahol kedvezmény-

nyel tudnánk vásárolni, kerestem a cége-

ket, ki tudna segíteni.  

Voltak vicces helyzetek. Szépen megírt 

levél, hivatalos karitászos aláírás, a levél-

re nem jött válasz, telefonáltam. Kedves 

női hang, bemutatkozom, elmondom, kik 

vagyunk, mit szeretnénk. Visszakérdez-

nek a másik oldalon: „Akkor maga most 

milyen szent vagy kicsoda? - egyébként 

szektákat nem támogatunk!” 

A borús hangulatom elmúlt, jobb kedv-

re derültem, ez a hölgy biztos bolondnak 

gondol engem. Egy-két nap telt el, meg-

oldás egyelőre semmi. Szomorú voltam, 

és kezdtem azt hinni, hogy átgondolatlan, 

rosszul megtervezett ügy, amibe belefog-

tunk, ami az én hibám. Abban a pillanat-

ban megcsörrent a telefonom, óriási fel-

ajánlást kaptunk, tudjuk folytatni az épít-

kezést aztamindenit . . . IGAZ!  

Mint a fentiekből már kiderült, az ala-

poktól kezdődött minden, nem volt csa-

torna, csak bemenő vezetékes víz, alfától 

- omegáig meg kellett csinálni, szinte mindent adományokból, a család egy abla-

kot tudott finanszírozni, ami számukra óriás költség volt.  

Most, téli estéken sokat gondolok a kezdetekre, ha akkor filozofálunk hetekig, 

mit és hogyan csináljunk, valószínű nem tartanánk sehol, de ez a karitászra nem 

is jellemző. Megszoktuk már: gyorsan, határozottan kell döntenünk, munkánkkal 

csak így érünk el célokat. 
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Kedves Testvérek! A fürdőszoba-

projektünk még mindig tart, folyamato-

san haladunk. Hálás köszönetet mon-

dunk az áldozatos, kitartó munkájukért 

Jordán Lászlónak és fiának, Sankónak, 

Ther Tamásnak és Miczinger Viktor-

nak. A fiúk a tervezéstől a kivitelezésig 

mindent megcsinálnak, melegben és 

hidegben, ha kell, árkot ásnak, bonta-

nak, falaznak, csatornáznak, elektro-

mos hálózatot alakítanak ki.  

Köszönet még Gábor atyának, aki egy zsámbéki cégtől a csatorna bevezetésé-

hez nagy értékű adományt intézett. További köszönet a névtelen felajánló család-

nak, aki kifizette a felmerült költségeket.  

Köszönjük a tárgyi adományokat, a kezdvezménnyel vásárolt anyagokat is a 

Wavinnak, a pátyi gazdaboltnak, a testvéreknek és a névtelenséget kérő család-

nak! 

Azonban nem csak fürdőszobát építünk, megszerveztük szokásos Erzsébet-napi 

élelmiszerosztásunkat is. Sokan megkerestek, hogy nagy szükséget szenvednek, 

és szinte minden hozzánk érkező kérést tudtunk eddig teljesíteni. Három helyről 

kaptunk szőnyeget, új elektromos főzőlapot, két helyről gáz- és elektromos tűzhe-

lyet, hűtőt, szekrényt, ágyat, élelmiszer-utalványokat, egy munkanélküli férfi 

számára sikerült állást találni, új kisgyermek ruhákat, cipőket, játékokat, felnőtt 

ruhákat. Ezt mind-mind célirányosan kerestük. 

Köszönet Ágotának, Évának, Györgyinek, Orsinak, Nórának, a névtelenséget 

kérő hölgynek Görögországból, Andrásnak, Miklósnak, Samunak, Janó atyának 

Bécsből és még nagyon sokaknak, akik ismeretlenül adományoztak. 

A felajánlásoknak még nincs vége: súlyos beteg pártfogoltunk részére éves 

gyógyszer- és vitaminkiváltását és havi nagybevásárlását vállalták, tűzifa vásárlá-

sát két alkalommal ugyanennek a családnak, legutóbb faadomány érkezett egy 

testvérünktől. Gyermekeknek ajándék, idős házaspárnak és négygyermekes 

anyukának ünnepi bevásárlás . . . és folyamatosan érkeznek a nem csak az ün-

nephez kapcsolódó segítségnyújtások. Valahogy úgy, mint Fülöp . . . ha Te nem 

vagy Urunk, mi elveszünk! 

Áldott ünnepeket kívánok szeretettel: 

Hájas Ágnes 

a Szent II. János Pál pápa karitászcsoport önkéntese 
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KARITÁSZ HÍREK

Szent Erzsébet napjához kapcsolódó élelmiszergyűjtésünk nagyon szép ered-

ménnyel zárult. Igen sok adomány gyűlt össze, ezúton is köszönjük a testvérek 

nagylelkűségét. Hatvan családot, illetve nyugdíjast tudtunk megajándékozni, ösz-

szesen kb. 400 000 Ft értékben. Az idén a csomagok nagy részét a pátyi cserké-

szek hordták ki, az ő segítségüket is köszönjük.  

Érezhető az összefogás, és ez nagyon megerősítő. Többen megkerestek külön 

is, hogy egy-egy rászoruló családot karácsonykor még külön meg szeretnének 

ajándékozni, sőt olyan is van, aki rendszeres anyagi támogatást szeretne nehéz 

helyzetben élő családnak eljuttatni.  

Egy családnak szintén közösségi összefogással fürdőszobát építünk. Eddig a 

házban nem volt víz, csatorna meg egyáltalán nem volt. Ezen a helyen köszönjük 

meg Ther Tamásnak, Jordán Lászlónak és Negyeliczki Sándornak azt a sok-sok 

munkát, melyet a cél érdekében a két kezükkel (is) végeztek. Sikerült bevezetni a 

vizet és a csatornát a házba. Köszönjük a sok felajánlást: építőanyagot, szanitere-

ket és az anyagi támogatást is. Egy személy, aki névtelenséget kért, felajánlotta, 

hogy a befejezéshez szükséges anyagokat kifizeti. Sok kicsi sokra megy. Csodá-

latos megélni, hogy az Isten megáldja törekvéseinket, és ha látunk egy jól megha-

tározható fontos célt, akkor azt közösen meg tudjuk valósítani. Amikor úgy érez-

zük, hogy elakadtunk, akkor mindig érkezik segítség.  

Továbbra is valljuk, hogy a karitász katolikus közösségünk kinyújtott keze, és 

hisszük, hogy amikor valakinek segítséget nyújtunk, akkor az Isten országát épít-

jük, és Istennek ebben kedve telik.  

Áldott karácsonyt kívánok valamennyi önkéntesünk nevében! 

Schumicky Ildikó 

EGY CSALÁDCSOPORT ÉLETÉRŐL...

Talán többekben egyszer már felve-

tült a kérdés, hogy miért jó közösség-

be járni, egy közösségnek a szerves 

része lenni. Természetesen alapvető 

szükséglet a valahová tartozás. Ná-

lunk is hasonló volt a helyzet, amikor 

összeházasodtunk és a megszokott 

közösségeinkből egyszer csak a leg-

kisebb közösségünkben találtuk ma-

gunkat : a házasságunkban. Kettesben 

sok időt töltve egymással megfogal-

mazódott bennünk, hogy a lelki épü-

lésünket segítené, ha más házaspá-

rokkal közösen haladhatnánk Isten 

országa felé. 

Akkoriban a pasaréti ferencesekhez 

jártunk templomba, így szerettünk 

volna ott a közösség részese lenni. 

Ott megtapasztaltuk azt, amit soha 

nem tapasztaltunk meg, hiszen mind-
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ketten közösségben nőttünk fel: na-

gyon nehéz egy kész közösséghez 

csatlakozni. Mi MÉGIS próbálkoz-

tunk, jártunk misékre, meghirdetett 

közösségi alkalmakra, de gyökerek 

nélkül nem szólított meg bennünket 

senki, így magunkra maradtunk. 

"MÉGIS mit tegyünk még, menjünk 

be kalapban a templomba?"- kérdez-

tük magunktól. Ekkor úgy éreztük, 

Isten arra hív minket, hogy ha nem 

tudunk csatlakozni, hát hozzunk létre 

egy házas csoportot! Abban az évben, 

amikor mi házasodtunk 11 további 

esküvőn vettünk részt, így nagy volt a 

merítés. Sokan jöttek, lelkesek voltak, 

végül hárman maradtunk az akkori 

csoportból, akik ma is benne va-

gyunk, és úgy alakult, hogy valahogy 

mindannyiunkat Pátyra sodort az Is-

teni Gondviselés. 

Pátyon további két házaspár csatla-

kozott hozzánk, így elértük az ideális 

méretet, a 4-6 házaspár körüli csopor-

tot. Kik vagyunk?  

Bartal család 

Bartos család 

Pataki család 

Schumicky család 

és Ther család. 

Mi mindannyian a világosan meg-

határozható csoportmunka mellett 

döntöttünk. Az alkalmainkon a nagy-

lelkűség és szabadság légkörének van 

otthonjoga. A csoportalkalmainkon 

fontos hangsúlyt adunk a követke-

zőknek:  

• a közös imának; 

• családi beszámolóknak, különösen 

hangsúlyt fektetve arra, hogy hol 

éreztük életünkben a Jóisten jelen-

létét; 

• közös tartalom befogadásnak és 

annak megvitatásának; 

• házaspáronként a jófeltétel meg-

fogalmazásának, ami azt jelenti, 

hogy az elkövetkező időszakban 

min dolgozunk mint házas-

pár/család, mit hordozunk imában 

és mindezeken dolgozni szeret-

nénk a hallottak alapján a követ-

kező találkozóig. 

A csoportban erősítjük egymást és 

igyekszünk egymást támogatni. Az 

élet lényeges részei nem elsősorban a 

csoportban, hanem a családokban tör-

ténik, ezért választ minden házaspár 

külön jófeltételt magának, amik a há-

zaspárok, családok életére vonatkoz-

nak. A lelki ajándékokat, gyümölcsö-

ket és szeretetközösséget, melyeket a 

házasságunk és a csoportunk által 

kaptunk és kapunk folyamatosan, 

igyekszünk a közvetlen környeze-

tünkben, a pátyi egyházközségben és 

az élet számos más területén tovább-

adni.  

Schumickyné Polgár Enikő
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HURSÁN SZABOLCS: KIS BŰNEINK – NAGY CÉLJAINK 

Egyéves fiunk rákapott arra, hogy a 

tetőtérbe vezető lépcsőn igyekezzen 

felfelé. Idővel egyre kevesebb segít-

ségre volt szüksége ahhoz, hogy az 

összes lépcsőfokot megtéve jusson fel 

egészen a tetőtér ajtajához. A tetőtér-

ben már játékkal, mászkálással tölt-

hette az időt. 

A felfelé vezető lépcső oldalán 

azonban kis tárgyak, csipeszek, bög-

récskék, mindenféle kiegészítők vol-

tak, és Misi felfelé haladva sokszor 

megállt ezeknél, bizony huzamosabb 

időre is, hogy ezeket ki-be, ide-oda 

rakosgassa. A lépcső szélén volt kor-

lát, ám nem olyan magasságban, hogy 

az bármiféle gátat, biztonságot jelent-

sen egy egyéves számára. Mögötte 

kellett állnom tehát, akár haladt, akár 

megállt.  

Azt vettem észre magamon, hogy 

azon kezdtem el bosszankodni, hogy 

az egyre önállóbb, egyre ügyesebben 

mászó kisfiam kis mütyürökkel kezd 

el játszani, itt a lépcső a szélén, ahe-

lyett, hogy felfelé folytatná útját, 

hogy végre ott lehessen a tágas, fé-

nyes, biztonságos, játékra, önfeledt 

bóklászásra teret adó tetőtérben. 

Igyekeztem leküzdeni a szülői türel-

metlenséget és csak arra figyeltem, 

hogy ne essen baja. Igaz, ahogy tud-

tam, azért igyekeztem finoman nó-

gatni is az út folytatására. 

Aztán eszembe jutott, hogy valami 

ilyesmit gondolhat Isten is, amikor 

ahelyett, hogy folytatnánk utunkat az 

Ő útjain, nagyszerű céljai és ajándé-

kai felé, nekiállunk kicsinyes, jelen-

téktelen dolgokkal foglalkozni, ráadá-

sul olykor éppen a szakadék szélén 

ügyetlenkedve…  

Mert önmagukban bűneink is kis-

szerű, nevetséges dolgok: valódi je-

lentőségük abban áll, hogy miattuk 

feledkezünk el az emberi élet valódi 

méltóságáról, céljáról és arról az ön-

feledt boldogságról, amit Isten akar 

nyújtani nekünk. 

 

 

 

Az augusztus végén bekövetkezett, családunk életét alapvetően megváltoztató 

baleset után jó volt megtapasztalnunk egyházközségünk támogatását. Szeretnénk 

megköszönni a Testvérek imáit, a sok aggódó érdeklődést, telefonhívást, kedves 

üzenetet.  

Hursán család 
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MÁRAI SÁNDOR: AJÁNDÉK

"Kedves Jézuska, ezen a karácso-

nyon hadd mondjak én is egy vágyat. 

Nyakkendő nem kell. Meleg nyakba-

való kendő sem kell. S akármilyen 

különösen hangzik, könyv sem kell, 

mert annyi van már, hogy öt élet is 

kevés lenne, míg elolvasom vala-

mennyit. Nem kell semmiféle emberi 

megoldás, mert valamennyit ismerem 

már, s még csak azt sem mondom, 

hogy teljesen reménytelenek az em-

beri megoldások: éppen csak olyan 

emberiek. És nem kell pénztárca, sem 

ezüst cigarettaszipka, nem kell sem-

mi, ami hasznos, sem ami tündöklő és 

fölösleges. Megvizsgáltam magam, 

mielőtt ezt a cédulát írni kezdtem. 

Nem kérek ajándékba semmit, kedves 

Jézuska, semmit, amit föl lehet venni 

vagy nyakba lehet kötni, vagy az asz-

talra lehet állítani. Állólámpa színes 

ernyővel, egészen különlegesen nem 

kell, s még sokkal kevésbé mindaz, 

ami márványból van vagy kristályból, 

vagy ezüstből. Nem kell nekem sem-

mi hasonló, lemondok az összes 

krisztkindliről. 

De ahogy elmentem az utcán, a fé-

nyes kirakatok között, egyszerre még-

is eszembe jutott néhány vágy ezen a 

karácsonyon. Hát ezt most felírom. 

Szeretném még egyszer látni a ten-

gert. Már nem is kérem, mint régen 

szerettem volna, a vad félelmes 

Csendes-óceánt, már beérem azzal is, 

ha még egyszer végigmehetek azon a 

banális sétaúton Lovrana és Medea 

között. Szeretnék még egyszer füröd-

ni a tengerben, este hatkor, a medeai 

öbölben. De ha ez sok és szerénytelen 

kérés, beérem azzal is, kedves Jézus-

ka, ha még egyszer megállhatok 

Raguzában a virágzó mimózafa alatt, 

amely az Argentína-panzió kertjében 

illatozik. De ha ez is teljesíthetetlen 

vágy, akkor segíts meg, kedves Jé-

zuska, hogy még egyszer fekete kávét 

ihassak Vicenzában, abban a kis cuk-

rászdában, a téren, melyet Palladio 

épített tele házakkal. S nagyon hálás 

lennék, ha még egyszer az életben a 

párizsi eső áztatná arcomat, délután 

négykor, télen mikor az esőtől síkos 

utcák sejtelmesen kezdenek Párizsban 

világítani, az üzletek ablakai mögött 

fények égnek, s még egyszer belép-

hessek a Nemzeti Könyvtár nagy ol-

vasótermébe, ahol már ismert az al-

tiszt. Lehetetlen ez?... Ha lehetetlen, 

természetesen lemondok róla. Csak 

felírtam, mert ilyenkor karácsony 

előestéjén, általános szokás kívánni 

valamit. 

Akkor talán mást kívánok, Jézuska: 

add, hogy még egyszer az életben 

bűntudat nélkül tudjam élvezni a 

nagy, tiszta zenét, a nagy művészek 

alkotásait, s ne kelljen közben arra 

gondolnom, hogy emberek milliói és 

milliói szenvednek. Add vissza a mű-

vészetet: a zenét, a tiszta irodalmat, a 

nemes gondolatokat, a tökéletes ké-

peket és szobrokat, add vissza, bűn-

tudat nélkül, az embereknek mindazt, 

ami emelkedettebb és tisztább, mint 

az élet. Nagyon sok ez?... Azt hiszem, 
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nagyon sok. De látod, a tenger, az 

utazás, a nagy művek, ez volt a leg-

szebb az életben, s titokban minden 

ember erre vágyott, akkor is, ha élete 

oly szomorú és reménytelen volt, 

hogy nem merte és tudta szavakba 

foglalni a vágyakat. Most még egy-

szer elmondom ezt, mert karácsony 

van. S mert mindez, a tenger, a re-

mekművek, a városok, mindez mesz-

sze van, reménytelenül messze. Mit 

kívánjak?... Ezüst cigarettatárcát? 

Kell a fenének. Add vissza nekem az 

Uffizit, egy délelőttre s azt a kis szál-

lodát Berchtesgadenben, ahol egy hé-

tig olyan nyugodt és jókedvű voltam, 

hogy az már több mint amit a mozi-

ban boldogságnak neveznek. De ha ez 

is egészen lehetetlen – ne haragudj, 

hogy alkuszom, karácsony van – , ak-

kor szerénytelen leszek, és többet ké-

rek. Add, kedves Jézuska, városok, 

utazás, művészet és tenger helyett, 

hogy ne szenvedjenek fölöslegesen az 

emberek: mindazok, akikhez közöm 

van, akik azt a nyelvet beszélik, me-

lyen ez óhajokat elmondom s mind a 

többiek, akik az érthetetlen és vad 

nyelveket beszélik, izgatottan. Nem 

kell semmi más, kedves Jézuska, csak 

kevesebb legyen a szenvedés. Lehe-

tetlen ez? Azt mondják, Neked csak 

egy szavadba kerül. Nagy baj, ha le-

hetetlen, mert akkor értelmetlen min-

den más, amit adhatsz, a meleg haris-

nya éppen olyan fölösleges, mint 

Vicenza vagy az utazás. Mert az em-

berélet legnagyobb ajándéka és leg-

főbb értelme mégiscsak az, hogy ár-

tatlan emberek ne szenvedjenek fö-

löslegesen. Nézz körül a földön, száz- 

és százmillióan kérik, némán, ezen a 

karácsonyon: add a békét. 

Ezt kéri, nagyon szerényen, minden 

más helyett, s mert karácsony van: 

Márai Sándor" 

 

  

Páty  
Római Katolikus Plébánia 

 

Képviseli: Harkai Gábor plébános 

 

Székhely: 2071 Páty, Munkás tér, hrsz.: 884/5. 

Telefon: (06-26) 371-468 

Adószám: 19835972-1-13 

Bankszámlaszám:  

CIB Bank: 11103303-19835972-36000001 

Email: titkar@ude.hu 

MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen  

terjesztett időszaki kiadványa. 

Megjelenik évente négy alkalommal. 

Felelős szerkesztő: Reményi Judit 

(judit@remenyicsalad.hu) 

www.ude.hu 

Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen 

közlünk 

A kiadványt támogatta:  

Miniszterelnökség  

(NEA-KK-19-N-0079) 
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REMÉNYIK SÁNDOR : VALAKI ÉRTEM IMÁDKOZOTT

Mikor a bűntől meggyötörten 

A lelkem terheket hordozott 

Egyszer csak könnyebb lett a lelkem 

Valaki értem imádkozott. 

 

Valaki értem imádkozott, 

Talán apám, anyám régen? 

Talán más is, aki szeret. 

Jó barátom vagy testvérem? 

 

Én nem tudom, de áldom Istent, 

Ki nékem megváltást hozott, 

És azt, aki értem csak 

Egyszer is imádkozott. 

A LITURGIÁK RENDJE: KARÁCSONY – ÚJÉV

 

december 24. csütörtök 

 24:00 éjféli szentmise 

 

december 25. péntek  

 10:30 ünnepi szentmise 

 

december 26. szombat  

 10:30 ünnepi szentmise 

 18:00 előesti szentmise 

 

december 27. vasárnap  

 8:00 ünnepi szentmise, a családok megáldásával 

 15:00 borszentelés, a Pincehegyen a Nagypincénél 

 

december 31. csütörtök  

 18:00 év végi hálaadás 

 

január 1. péntek  

 10:30 újévi szentmise 


