Szent István Védnöke
2006 december, Karácsony hava
Soroksár - Újtelepi Plébánia lapja

A rózsaszín gyertya
A

dventus Domine, Advent, Az
Úr eljövetele. Talán a
legmarkánsabb liturgikus idő. Az
Egyház a természet rendjében
fedezte fel az Úr üzenetét, azt hogy
éljük át János evangéliumának
gondolatát: a világosság elérkezett
a sötétségbe. „A tulajdonába jött,
övéi azonban nem fogadták be.
Mindazoknak
azonban,
akik
befogadták, hatalmat adott, hogy
Isten gyermekei legyenek.” A
decemberi sötétségben gyertyákat
gyújtunk, a hajnali Szentmiséken
együtt várjuk a világosságot, és
naponta találkozunk a „világ
világosságával”.
Négyféle
találozás, négyféle eljövetel az
Advent tartalma. Isten elérkezik és
elérkezett hozzánk.

szeretetben.

M

it jelent a rózsaszín gyertya?
Az ÖRÖMET. A megtérés
ljön az „ítélet tüzében”, amikor öröm, Isten felfedezése öröm, a
véget ér a bűn hatalma, és Isten találkozás öröm.
országa megvalósul: éljünk a
zért az örömért meg kell
reményből, csak a jónak, igaznak,
küzdeni (ezt mutatják a lila
szépnek van jövője és értéke,
érdemes kitartani az igazságban.
gyertyák), kellenek lemondások,
lelki erőfeszítések, a szeretet
dvent a megtérés ideje újra és cselekedetei, ezeket tudja Isten
újra, kegyelmi idő, amibe megáldani.
bekapcsolódni igazi lelki kaland.
omoly nekirugaszkodást és
Aki végig élte már a Rorátékkal,
gyertyagyújtásokkal,
igaz
örömöket
kívánok
Szentségimádásokkal, az alig várja mindenkinek.
újra. Isten kegyelmeket tartogat a
számunkra idén is, erősíteni akarja
hitünket, világosságot akar gyújtani
Király Attila plébános.
életünkben,
családjainkban,
közösségünkben. Szeretné hogy
ebben a zűrzavaros világban, mi
ljön
a
történelemben: Krisztusra építenénk az életünket,
tanulmányozzuk a Szentírást, reményünket.
ami tanúja az Úr közeledésének.

E
E

ljön a „kegyelem harmatában”
megtérésünkkor,
és
folyamatosan a keresztény életben:
éljünk nyitott szívvel, virrasztó
lélekkel ezekben a napokban,
fedezzük fel Isten jelenlétét a
világban és az emberekben, főleg
egymásban,
keresztény
testvéreinkben, ezt segíti a
Rorátékon való találkozás.

E

ljön a „halál forgatagában”, a
nagy találkozáskor, életünk
végén: Az Advent bűnbánati idő,
ami arra szolgál, hogy készüljünk a
találkozásra,
győzzük
le
gyengeségeinket, gyakoroljuk a
jócselekedeteket, növekedjünk a
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A mi családunk...

Az ünnep lelke
Gaál Dani. Megígértette velem,
hogy az ő nevével kezdem a család
bemutatását.
Szívesen
eleget
teszek ennek a kérésnek, annál
is inkább, mert jegyzeteim aljára
saját kezűleg írta oda válaszát
egyik kérdésemre. Azt kérdeztem
tőlük, kit választanának a család
védőszentjének. Dani ezt írta:
„Szent Dánielt,
mert a családban
sokan átélték ’56ot”. Odaírta még:
„oroszlán”, s ebből
megértettem,
hogy a Dániel
könyvében
lévő
történetre
gondol, amikor
a
vadállatok
nem falják föl az
Istenéhez hűséges
prófétát. Bár Dani
csak 12 éves,
nagyon jól ráérzett
erre a párhuzamra,
hiszen ez a könyv
arról szól, hogy
„hogyan
kell
érteni a jelent,
hogyan
kell
helytállni” a nehéz
időkben. De nem
csak Dani, hanem
a
legidősebb
ﬁú, Péter, és a 8
éves Annamária
is jelen volt az interjú alatt. Péter
szótlanabb Daninál, de látszik rajta
hogy igazán érdekli mi történik,
és lenne is érdemi mondanivalója,
de ő nem olyan, aki mindenáron
beszél. Annamária igazi balerina:
izeg-mozog, tornázik, énekel,
dudorászik, és rajzol. Nekem is.
Családjuk múltjáról, jövőjéről

beszélgettem Gaál Péterrel és
feleségével, Györgyivel.
- Legutóbb a Parlament előtti
tüntetésen
találkoztunk.
Elmondanátok hogyan értékelitek
a politikai történéseket? Vagy
inkább ne írjak erről? – kérdezem
óvatosan.
- Nem gond, szívesen beszélek

legalább ennyit meg is tegyünk a
hazánkért.
- Mindketten orvosok vagytok.
Szakmai kifogásaitok is vannak a
kormány intézkedési ellen?
- Egyrészt, a történtek után nem
tudok megbízni bennük, még ha jót
akarnak is. Másrészt, egyszerűen
más elvek alapján gondolkodunk –

róla, ha ez érdekel – nyugtat meg
Péter. – Nem szabad elfogadni
amit a miniszterelnök és pártja
művelt, ezért jártunk ki tiltakozni.
Lehetséges, hogy nem fog
lemondani, mégis mérlegeltük,
hogy mit tehetnénk, és legalább
vállaltuk
a
véleményünket.
Felelősségünknek érezzük, hogy

fejtegeti Péter. – Egészségpolitikát
tanítok a Semmelweis Egyetemen,
ezért volt alkalmam beszélgetni a
reformok mögött álló szakértőkkel
is. Egyikük elismerte, hogy
egyszerűen
csak
megtetszett
neki a gondolat: miért ne lehetne
az egészségügyből jó üzletet
csinálni?! Még ezt is meg tudom
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érteni, a probléma csak az, hogy
úgy gondolom, az egészségügy
fő célja a gyógyítás, nem az hogy
valaki keressen rajta.
- Vallásos nevelést kaptatok? –
terelem a szót most már a témánk
irányába.
- Én nem – feleli Györgyi, majd így
folytatja: - Gimnazista koromban
már kezdtem érezni,
hogy
motoszkálnak
bennem olyan kérdések,
amikre még nem kaptam
választ. De igazán nagy
hatással Péter volt rám
az egyetemi éveink alatt.
Rácsodálkoztam, hogy
nem csak idős nénik
járnak
templomba.
Emlékszem egyszer a
Várban sétálva eszembe
jutott, hogy nézzük meg
a
Mátyás-templomot.
Amikor beléptünk Péter
letérdelt. Ez nagyon
meghatott.
Közben
kezdtem
megismerni
a
gimnáziumi
osztálytársait, és láttam,
hogy az ő iskolája
mennyivel többet adott,
mint az a gimnázium
ahova én jártam.
- A piaristákhoz jártam, és
nagyon büszke voltam rá. A
tanáraink emberségesek voltak,
és a véleményüket sem rejtették
véka alá. Nagy önbizalmam volt
akkoriban, hogy én mindenkit
meg tudok téríteni, ezért komoly
vitákat folytattunk az egyetemen.
Egy idő után már Györgyi is, az én
oldalamon – idézi fel Péter.
- Ki lenne a családotok
védőszentje?
- Hú, de nehéz kérdés! De nem
rossz ötlet, kellene választanunk
egyet – lelkesedik Györgyi.
- Ezen még nem gondolkodtam
– tűnődik Péter –, inkább
példaképet tudnék mondani. A
családban bőven akadnak ilyenek.

Apai nagybátyám Gaál Endre,
az
Esztergomi
Szeminárium
rektora, majd főigazgató volt egy
egyházi fenntartású főiskolán. Már
gyerekként is nagyon szerettem őt,
és erősen hatott rám a személyisége.
Aztán anyai dédnagyapám civil tanár
volt a váci piaristáknál, nagyapám
pedig
mérnök
alezredesként

egyenruhában is eljárt misére.
Hat gyereke volt amikor elvitte az
ÁVH, koncepciós perbe fogták, és
köztörvényes bűnözőként elítélték.
Aztán a börtönévek alatt ingyen
dolgoztatták mérnökként. Kilenc
évbe telt, hogy a rehabilitálják a
rendszerváltás után.
- Apai nagymamámra én is nagyon
felnézek – folytatja Györgyi.
Nagyon vallásos volt, és nagyon
szegény. Az egyik születésnapjára a
rokonság összeadott egy varrógépre
valót, pár év múlva már ötvenfős
üzemet vezetett, ameddig el nem
vették. Iszonyú akaratereje lehetett
– sorolják a családi történeteket.
- Hogyan kerültetek a soroksári
közösségbe, és mit kaptatok tőlük?
- Erzsébeti vagyok, innen ismerem

Varga Marikáékat. Ők hívtak
bennünket, és sokáig csak a misékre
jártunk a templomba. Egyszer aztán
elmentünk egy péliföldszentkereszti
családos hétvégére, azóta kötődünk
ide – meséli Györgyi. – Közösséget
kaptunk, és rengeteg jó programot.
Nagyon jók a hittanos hétvégék, mert
végre lehet lelkesedni valamiért, és
örülök, hogy ezt az
élményt a gyerekeim
is
megkapják.
Nagyon
fontosnak
tartom,
hogy
a
nemzeti
ünnepeket
is
megünnepeljük
a plébánián, mert
szeretném
ha
a
gyerekeim
úgy
nőnének fel, hogy
érzik:
tartoznak
valahová, és tartoznak
a hősök emlékének.
Gazdagodnak például
attól, hogy megélhetik
milyen felemelő érzés
a Himnuszt nagy
tömegben énekelni,
és nem lesz számukra
„ciki” a nemzethez
tartozás kifejezése.
- Apropó: ünnep.
Hogyan
ünneplitek
idén
a
karácsonyt?
- Szeretnénk a tavalyihoz hasonlóan.
Az egész család nagyon szívesen
jár rorátéra. A hajnali szentmise
hangulata
nagyon
megfogott
bennünket, igazi lelki előkészület;
és persze ott van a mise utáni
szeretetlakoma,
ahol
nutellás
kenyeret is ehetnek, ami itthon
nincs az étlapon – nevet Györgyi.
– Tavaly plébános atya adott
szentestére igazi liturgiát, átjöttek
a szüleim, és együtt imádkoztunk.
Úgy éreztük ez adta meg az ünnep
lelkét, nem az ajándékok vagy a
nagy evések. Isten jelenlétével vált
gazdagabbá, igazivá az ünnepünk
is.
Sz. Horváth Edina
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
I. Mi az advent?

benne, s megjelenik közöttünk.
Különösen ﬁgyeljünk arra, hogy
megjelenhessen azok között, akik
szeretnének vele élni (csa-ládtagok,
hittanostársak, plébániánk tagjai
stb.)

A karácsony előtti, mintegy
négy hetes Jézus-váró időszakot
nevezzük így (advent=eljövetel).
Az advent ﬁgyelmeztet, hogy
várnunk kell Jézus eljövetelét: új
életet kell kezdenünk egyrészt a Készítsünk tervet, mit fogunk
megújulás vágyával, másrészt a tenni annak érdekében, hogy Jézus
szeretet tetteivel.
megszülethessen (növeked-hessen)
bennünk és köztünk.
Adventben az egyház Krisztus Minden
hétre
csinálhatunk
három eljövetelét ünnepli, éli át:
közös tervet (hittancsoportban,
családban)
1. Emlékezünk egy múltbeli Pl. 1. hét: “Legyetek éberek, mert
eseményre: a választott nép Messiás nem tudjátok mikor érkezik az Úr”.
várására.
- Mindenért adjak hálát! (reggeli
2. A jelenben mi magunk is ima: elindulás Jézussal!) - a
várunk, és szeretetünk tetteivel szeretet szolgálatai (pl. a családban
közreműködünk (!), hogy Jé-zus a gyermekek vál-lalhatnak egy-egy
egyre teljesebben megszülethessen feladatot).
bennünk és közöttünk (legalább 2. hét: “Készítsétek elő az Úr útját!”
két keresztény vagy két családtag - Saját lelkem számára: gyónás?
között), s ily módon környezetünk - mások számára: a szeretetet
számára.
(Jézust) adom a munkahelyen/
3. Végezetül várakozunk, hogy iskolában; odalépek ahhoz, aki
amikor Jézus eljön majd a világ megbántott; kül-dök egy lapot egy
végén (s ki tudja, melyik nap telefonhívást...
következik ez be!), készen találjon 3. hét: “Az Úr küldött, hogy
minket.
örömhírt vigyek...” - Legyek az
öröm hordozója a plébánián, a,
II. Hogyan élhetjük az
hittancsoportban stb. Mindenkiről
adventet?
jót mondok! az egység örömét
viszem oda, ahol egye-netlenséget
1. Egyéni és közösségi életünkben látok.
Jézus születésére készülve egy új 4. hét: “Istennél semmi sem
módon kell felfedeznünk, hogy lehetetlen”. - Minden ellenkező
Jézus él bennünk; s egyre tel- látszat ellenére higgyem, hogy
jesebben szeretne élni bennünk és Jézus testet tud ölteni bennem,
köztünk. Hogyan tud növekedni köztünk! Legyek a remény
(megszületni) bennünk Jé-zus? Ha hordozója! Ne engedjek a féletörekszünk ﬁgyelni jelenlétére: s lemnek, a bizonytalanságnak,
az ő szemével látni, az ő szavával a rossz hangulatnak: Győzzem
szólni, az ő Lelké-vel gondolkozni le jóval a rosszat - magam-ban,
(örömben és szenvedésben), - Vele kapcsolataimban!
egyesülten fordulni embertársaink
felé. - Aki így Vele él, az hamar Egyéb egyéni vagy közösségi
észreveszi, hogy Jézus “növekszik”

elhatározások pl.
- közös családi, adventi erénygyűjtő
lap;
- hajnali szentmise (vagy szentmise,
szentséglátogatás);
- lemondás például a TV-ről,
számítógépről, az édességekről
stb.
- péntekenként kenyér-víz vacsora
(s ennek árát felajánljuk szegények
javára);
- egy magyar szent példakép
választása adventre, vagy egy-egy
hétre;
- ki-ki ápolja kapcsolatait a plébánia
tagjaival - pl. hittanosokkal stb. másik napon a roko-nokkal vagy
a hittől távolabb állókkal...(lehet
váltogatva minden napra más
személyért élni);
- ﬁgyeljünk lakásunk szépségére,
hogy Isten Országát tükrözze;
- vegyük észre családtagjainkban
ami szép, s este beszéljük meg;
- nézzük át ruháinkat, játékainkat,
mit adhatunk oda másoknak,
karitásznak.
- Találjuk meg a módját, hogyan
fordulhatunk a rászorulók, betegek
- a “legkisebbek” - felé.
2. Advent ünneplése a családban
Az adventi felkészülés szép
eszköze az adventi koszorú és a
gyertyagyújtás a családban. - A
gyertyagyújtás
megismétlődhet
minden adventi héten (lehetőleg
szombaton vagy vasárnap) vagy
akár minden este (ahogyan sok
keresztény családban szokás).
Előkészület: Legyen ez igazi ünnep.
Rakjunk rendet a szobában és az
asztalon, ahová a ko-szorú kerül.
Készítsük elő az imakönyveket az
énekléshez és a Szentírást.
a.) Az adventi koszorú négy
gyertyája advent négy vasárnapját
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jelzi. Advent első vasárnap-ján
az első, lila gyertyát gyújtjuk
meg rajta, második vasárnapján a
második lilát, majd a harmadikon
a rózsaszínűt és a negyediken az
utolsó lilát.
b.) Az adventi koszorú jelentése:
A sorban meggyulladó gyertyák
növekvő fénye jelzi, hogy
karácsonyhoz közeledve múlik
a bűn sötétsége és nő a fény.
S karácsonykor eljön maga a
FÉNY=JÉZUS KRISZTUS. (A
kérdés számunkra: vajon szeretetünk
tettei által bennünk, köztünk is nő-e
a fény, Jézus jelenléte?)
- A fenyő örökzöld levelei
emlékeztetnek Jézus halált legyőző
örök szeretetére.
c.) A gyertyagyújtás családi ünnepe
többféle lehet. Egy lehetséges
felépítés:
(Természetesen
a
gyermekek
korosztályához

alkalmazandó!)

elhatározásokat
(gyermekekkel
megbeszélhetjük, hogy haladnak az
1. Ének - Például SZVU 2, 4, 9, “erénygyűjtő lapokkal”).
11, stb. (SZVU=énekeskönyv).
Imádság
Lehetséges
Bevezetőben a gyermekekkel 4.
néhány szót beszélgetünk az ének imádkozni saját szavakkal, az
mondanivalójáról.
este gondolataihoz kapcsolód-va.
2. Szentírásolvasás - Választhatunk (Mindenki mondhat egy kérést,
például a következő szakaszokból: egy köszönetet, amelyre közös
Lk 1,26-38; 1,39-51; 3,1-6; Mt 4,12- válaszunk lehet pl. Ámen, vagy
17; 5,1-12; Rom 13,11-14; Fil 4,4- Köszönjük Urunk, vagy Kérünk
7; Iz 2,2-5; 7,14-15; 11,1-5; 35,1-7; Téged hallgass meg minket. Majd
45,5-8; vagy az Ige-liturgia naptár közös Miatyánk vagy Üdvözlégy
szerint a napi szentírási részből.
vagy ének.
Hiába született meg Jézus 2000 éve
3. Beszélgetés - Mi a szentírási Betlehemben, ha nem születik meg
szakasz
mondanivalója benned!
számunkra? Mit is jelent az ad- Ha sikerül szeretetben növekednünk
vent a mi életünkben? (vö. a fenti az advent folyamán, igazi lesz a
gondolatokat) Hogy sikerül élni karácsonyunk:
megszületik
bennünk,
a közös vagy az egyéni adventi Jézus
közöttünk; és a körülöttünk élők
számára is.
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Köszöntjük kedves olvasóinkat
mai ismerkedésünk alkalmából.
Vendégünk Kosztolányiné Ézsiás
Erika, képviselő testületi tagunk.
Foglalkozása könyvelő, 40 éves
édesanya, feleség. Kislányai:
Eszter (15) és Andrea (12), férje
Kosztolányi
Gábor,
számítástechnikus.
Újtelepi lakosok.
elkes
segítő
és
közreműködő társunk a
közösségi programokban
és a képviselő testületi
feladatokban. A templomi
rendezvények alkalmával
vállalta a könyvárusítást és
a kegytárgyak eladását. A
hittanos hétvégék önkéntes
segítője és kísérője, a
táborszervezők
igazi
jobb keze, a vasárnapi
Szentmiséken
segítő
áldoztató.
Mosolygós
arc, könnyen megnyíló
személyiség, a gyerekek és
felnőttek barátja.

garantált. A Szentírás ismeretére
egyébként is szükségünk van, és ez a
havonként megjelenő olvasmányos
füzet nagyon sok segítséget tud
adni. Rendszeres miselátogatók
vagyunk. A gyerekek kívánsága
szerint a gitáros misékre megyünk,

mennyiben más a számodra,
mint bármely katolikus templom?
–
Erősen
kötődöm
hozzá,
szeretem a közösség megismert
tagjait: táboroztató hitoktatókat,
a gyerekeket, akik az évek során
alakultak olyanná, amilyeneknek
ma látjuk őket, Attila atyát,
aki nagyon körültekintő
munkával fogja össze
és tartja egyben ezt a
sokarcú
közösséget.
Nagyon fontos, hogy
mi nem csak egy helyi
jelentőségű
plébániatemplom vagyunk, hanem
országos jelentőségű Máriazarándoklatok állomáshelye
is! A Szűzanya szeretete és
tisztelete ezreket vonz ide az
egész országból. Soroksár
országos értelemben ma a
templomunkon
keresztül
vált ismertté. Ideje lassan
erre ráébrednie magának
Soroksárnak is!

Ismerkedjünk

Hogy kezdődött?
–
Vallásos
családból
származom,
szüleim
gondoskodtak róla, hogy járjak
hittanra, legyek elsőáldozó, majd
bérmálkoztam. A szentendrei
Ferences Gimnázium már saját
választásom volt, addigra kialakult
bennem az az értékrend, amit ma
is követek. Férjemet is ebben az
időben ismertem meg, hittanos
csoporttársam volt. Igen, állíthatom,
hogy a család szerepe meghatározó
lehet egy gyermek életében és
fejlődésében. Az én példám ezt
igazolja, ezt próbálom továbbadni
a gyermekimen keresztül is. Más út
is lehetséges, de ez szép és biztos.

de magam kifejezetten szeretem a
Hozsannás népi énekeket.
A legfontosabb tanítást manapság
úgy fogalmazom meg magamnak,
hogy
’Megbocsátani
mindig,
mindenkinek, minden körülmények
között.” Ez a gondolat nagyon
megtetszett és közel került hozzám.
Megszívlelésre méltónak tartom
mindenki számára.

Az
ünnepi
lelkület
mikor
jelentkezik számodra?
– Az Advent idején, a Roráték,
azaz a hajnali, gyertyafényes
misék látogatása tölt el igazi IstenHogyan
nyilvánul
meg
a váró hangulattal. Ez az időszak
napi életvitelben a vallásos teljes megújulást hoz a számomra,
gondolkodás?
feltöltődöm, mintha kicserélődnék,
– Kedvenc olvasmányom az a legjobb értelemben.
Adoremus. Mindenkinek ajánlom!
Napi 10 perc lelki gyakorlat A mi Fatimai templomunk

Fontosnak
tartod
a
zarándoklást?
– Igen. A zarándoklatoknak
mindig van célja, az
nem egyszerű turistaút. A mi
esetünkben az ideérkezők az ismert
négy szándékért imádkoznak:
bűnösök megtéréséért, hitünk
megerősítéséért,
családjaink
egységéért és Magyarországért.
Ezekért a szándékokért nem lehet
eleget imádkozni!
Magam is járok zarándoklatokra,
idén néhány társunkkal együtt
eljutottam Fatimába is. Arra a
meggyőződésre jutottam, hogy a
mi közösségünknek is szüksége
van a Mária iránt érzett tisztelet
ápolására, nekünk is föl kéne
keresni egy-egy alkalommal az
ország neves Mária-kegyhelyeit.
Az idén egy kis csoport már eljutott
Csíksomlyóra, és remélem, hogy
hasonló zarándoklatokra mind
gyakrabban kerül sor.
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Hogyan tudunk egymás felé és
a világ felé is közvetlen módon
megmutatkozni?
– Szerintem erre a legalkalmasabb
a havonta vagy kéthavonta tartott
plébániai nap. A rendezvény
előadásai, a közös ebéd a
templomban, majd a kötetlen
beszélgetés
képes
föloldani
az esetleges gátlásokat, és
lehetőséget
teremt
mindenki
számára a bemutatkozásra, egymás
megismerésére. Erre azért is szükség
van, hogy a közösségi feladatokra
minél többen jelentkezhessenek,
minél többen vállalkozhassanak.
Aki nem rendszeres templomba
járó, egy ilyen alkalom során sokkal
közelebb kerülhet a csak látásból
ismert közösség tagjaihoz.
A család és egy ilyen közösség
vonzása már lehet olyan erős,
hogy életre szóló kapcsolatokat
teremt akár az idősebbek, akár a
ﬁatalok között, és az élet minden
helyzetében képes biztos támaszt
nyújtani. A világ sok káros csábítása
ellen biztos hatású a család és a
közösség összetartozása.
Mit mond neked a 10 parancsolat?
– Azt, hogy mindet be kell tartani.
Nekem mostanában jelenti még az
igazság szeretetét, és a hazugság
elutasítását is.
Dücső Csaba

Szeretettel várunk mindenkit az adventi RORÁTÉKRA. Ezek a minden
hétköznap reggel 6 órakor tartott Szentmisék karácsonyi készülődésünk
legfőbb alkalmai. Reggelenként szinte megtelik templomunk, a soksok égő mécses fényénél érzékenyebbé válunk arra a világosságra, amit
Isten gyújt a szívünkben, ezzel a világossággal, és az egymással való
találkozás örömével indulhatunk minden nap dolgunkra.
RORÁTE: december 4.-től december 23.-ig minden hétköznap
(szombaton is) 6 órakor.
Adventi gyertyagyújtás: szombat esténként 18 óra (dec. 2; 9; 16; 23)
Szeretettel várunk mindenkit az ÉJFÉLI Szentmisére december
24.-én éjfélkor.
Karácsonyi műsorok, koncertek templomunkban:
Fekete István Általános Iskola: dec. 21. 16 óra (csütörtök)
Török Flóris Általános Iskola: dec. 20. 17 óra (szerda)
Lázár kórus koncertje: dec. 17. 15.30 óra (vasárnap)
Advent
Régmúlt roráték emléke,
Frissen hullott hó ropogása talpam alatt,
Már kondul a harang a hajnali csöndben,
Várakozom az Úrra, mert megígérte, hogy eljön.
Mint jegyes vár jegyesére repeső szívvel,
Mert tudja, hogy közeleg. Már hajnalodik,
Halványul a csillagok fénye, kel a Nap,
Életem csodálatos napja. Várakozom Máriával,
Együtt, készítem a jászolt, hogy megszülethessen bennem Üdvözítőm.
Hajnal van. A világ imádságban forr össze,
Rorátéra hív a harang.
Őry Anna
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Igazságot Magyarországnak!
Mi mást kívánhatnánk? Az
igazság szabaddá tesz, azt semmi
nem helyettesítheti. Mondhatnánk
azt is, hogy igazság csak egy van,
és egy ideje azt is tudjuk, hogy
meghalt Mátyás, oda az igazság.
Mi lehet Magyarország igazsága?
Ezt bizony nem ártana alaposabban
kutatni, mint manapság tesszük.
Akinek nincs történelme, az azt
ajánlja, hogy káros a múltba való
visszafordulás. Persze ha lenne
hová visszatekintenie, azonnal
megtenné. Ennek hiányában két
lehetőség kínálkozik számukra:
lopnak történelmet attól, akinek
van, vagy egyezkedésbe kezdenek,
hogy hagyják el a történelméből
azon részeket, amelyeket ’sértőnek’
mondanak.
ismerős
Ugye
törekvések ezek? A magyarság
Mátyás óta ettől szenved. Azóta
faragják, hamisítják történelmünket,
azóta készülnek idegenek által
megírt, idegen célokat szolgáló
’tudományos’ művek nyelvünkről,
népünk eredetéről, történelmünkről.
Az elvetett sárkányfogak sajnos
kikeltek. Ma már a többséget nem
vonzza a magyar múlt ismeretének
vágya, fölöslegesnek érzi azt.
Azzal is beéri, amit alattomosan
fölkínálnak
hazugságokból
összegyúrva, hiszen a kellő
kritikához ismeretek is kellenek,
melyek már régóta hétpecsétes
titoknak számítanak, vagy ábrándos
mesevilágként nevetség tárgyává
lettek! Huntalanok lettünk, hova
tovább hontalanokká váltunk!
Legalábbis a Kárpát-medence
kétharmadának
területén
élő
magyarság mindenképpen.
Ezért hangzott el a jelszó
a Kárpátia előadásában, hogy
„Igazságot
Magyarországnak!”,
melyet újra megismertek a ﬁatalok

és idősek egyaránt. Énekelték, és jelszavakkal tudassa a világgal,
a szívükbe zárták az igazság és a hogy „Vesszen Trianon!”, továbbá
szabadság utáni vágy érzését.
„Igazságot
Magyarországnak!”.
Ilyet még a franciák nem hallottak,
Erről szólt 2006. november és a helyszíni riportokból kiderült,
23-án a templomunkban az a hogy a jelenlévő turisták sem
rendezvény, melyet az Újtelepi nagyon. A reagálás az volt, hogy
Nemzeti Kör szervezett meg a egy békeszerződést, amely 86 év
„Soha ne feledd Trianont!!!” című elmúltával is élőn fáj, rendezni kell!
emlékműsor folytatása képen. Nyilvánvaló tény volt, hogy sem
Vendégünk volt Petrás János, a a franciák, sem a Trianon palotát
Kárpátia zenekar frontembere. A látogató turisták nem tudtak semmit
műsor négy részből állott. Kovács Magyarország megcsonkításáról, a
Attila önkormányzati képviselőnk magyarság több milliós részének
köszöntője és a vendég rövid jogfosztottságáról.
bemutatása után megtekinthettük a
Persze ez nem véletlen, hiszen
majd 1 órás ﬁlmet, melyet Siklósi
Beatrix és Matúz Gábor készített évtizedek óta éppen mi hallgatunk
„Igazságot
Magyarországnak!” erről a legjobban, és ha valaki szót
címmel. Ezt követően Petrás mer ejteni róla, azonnal megkapja
János tartott élménybeszámolót a rá a legdurvább feleletet. Hogy
ﬁlm készítéséhez alapul szolgáló milyet? – 2004. december 5-e óta a
eseményről: a 2006. június 4- hivatalosat is.
én
Versailles-ban
megtartott
Ehhez képest Petrás János
tüntetésről, és a Kárpátia zenekar
jövőbeli terveiről. Befejezésül és barátai derűsek, bizakodóak, és
a közönség kérdéseire kaptunk bíznak az igazság győzelmében.
Ma már egyre többen ismerik föl
válaszokat.
ezt, és állnak be a követők táborába.
Templomunk
vetítőterme, Koncertjeiket megtöltik a ﬁatalok,
mint már annyiszor a hasonló és amiről soha nem tanultak
rendezvényken, ezúttal is zsúfolásig az iskolákban, már énekelni is
megtelt.
tudják. A bemutatott ﬁlm riportjai
és archív felvételei egyszerre
Az a nagyszerű gondolat, voltak szívszorítóak és felemelők.
hogy a tiltakozás élő szavai a gaztett Ajánlom kedves olvasóink szíves
helyszínén is elhangozzanak, ﬁgyelmébe, érdemes megtekinteni.
Petrás Jánostól és barátaitól ered.
Ilyen tüntetésre Trianonban még
Az utolsó kérdésünkre adott
nem volt példa a békeszerződés válaszból megtudtuk, hogy 2007aláírása óta! Bátor és áldozatkész ben új irányba fordul a zenekar. A
emberek csoportja, pár száz fő Vereckei szorosba vezet emléktúrát,
elindult Magyarországról, hogy majd ad emlék-koncertet.
zászlókkal fölvonuljon Versailles
Búcsúüzenetünk: köszönjük,
utcáin a nevezetes palotáig, ott
bebocsátást nyerjen az aláírás és visszavárjuk a Verecke felől hírt
feltételezett
helyszínéig,
és hozókat!
magyar valamint idegen nyelvű
Dücső Csaba
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Közösségeink és rendszeres programok
Templomi énekkar: (Bárkányi Gabriella)

Kedd esténként gyűlik össze az énekkar templomunkban karnagyunk vezetésével. Mindig van mire
készülni, új énekeket tanulni. Az új tagokat mindig szeretettel várják.
Gitáros énekkar: (Varga Mária)
Azokat várják, akik szeretik a templomi gitáros énekeket, mindig lehet csatlakozni, akár énekelni akár
hangszerrel. A fél tízes Szentmisén szolgálnak, próbák a Szentmise előtt.
Szülők hittanja: (plébános)
Szerdánként a kicsik hittanjai alatt jövünk össze 17- 18 óráig. Mindig van mit megbeszélni, főleg alapvető
hitbeni kérdésekkel foglalkozunk, vagy a liturgiával, ünnepekkel. Praktikus azoknak, akiknek gyermekei hittanra
járnak, de másokat is szeretettel látunk.
Felnőtt hittan: (plébános)
Kéthetente este 20 órától jövünk össze, hitbeni kérdésekkel foglalkozunk, próbáljuk mélyebben
megérteni az Egyház tanítását, idén erkölcstan a téma. Sokan csak ilyen későn tudnak eljönni. Mindig szívesen
látunk érdeklődőket, akár egy- egy alkalomra is.
Szent Mónika kör: (Magyarkúti Judit)
Alkalmanként délelőtt tartja összejöveteleit, imacsoport, mely a gyermekekért imádkozik. Édesanyákat
várnak szeretettel.
Oltáriszentség társaság: (Bernáth Mária)
Havonta a 24 órás Szentségimádás a célja. A tagok évente elkötelezik magukat arra, hogy minden
hónapban a vállalt időpontban részt vesznek a Szentségimádáson, és ezzel lehetővé teszik mások számára is azt,
hogy a templomban a kitett Oltáriszentség előtt imádkozhassanak. Új tagokat mindig szeretettel várnak.
Rózsafüzér társulat: (Matt Marika néni)
A tagok vállalják, hogy naponta egy tized rózsafüzért elimádkoznak. Lelki imaközösség, új tagokat
mindig szeretettel várnak.
Ifjúsági hittan: (Molnár Adrienne)
Csütörtök esténként jönnek össze, közös imádságra, beszélgetésre, és hitbeni ismereteik gyarapítására,
új tagokat mindig szeretettel várnak.
Ministránsok: (Fehér Zsuzsanna)
A Szentmiséken vállalnak szolgálatot, időnként ministráns foglalkozáson vesznek részt, minden
korosztályt szívesen látunk, már 6 éveseket is.
Szent Tarzíciusz Társaság: (Fehér Zsuzsanna)
Azok a nagyobb ministránsok, akik több éve elkötelezetten ministrálnak, és vállalják a kisebbek oktatását,
segítését, valamint a liturgia szépségén buzgólkodnak.
Hittanos hétvégék: (korcsoportonként van felelős)
Minden hittancsoporttal tavasszal és ősszel eltöltünk egy közös hétvégét péntek estétől vasárnap
délig. Főleg a Börzsönybe járunk. A hétvége alkalmas a közös beszélgetésre, játékra, imádságra, egymás jobb
megismerésére.
Családos lelki hétvégék: (Tamási Ferencné Ildikó)
Tavasszal és ősszel szervezünk ilyen hétvégét Péliföldszentkereszten. Itt lehetőség van arra, hogy olyan
családok eljöhessenek, akik kisgyermekeik miatt nehezen mozdulnak ki. A gyerekeknek külön programokat is
szervezünk, eközben a felnőtteknek lehetőségük van komolyabb beszélgetésre. Előadókat is szoktunk hívni.
Lelkigyakorlatok: (változó)
Főleg a működő lelkigyakorlatos házak programjaiba kapcsolódunk be, de időnként külön
lelkigyakorlatokat is szervezünk.
Sok egyéb programunkról folyamatosan olvashat újságunkban, és hirdetőtábláinkon

A Fatimai Szűzanya templom novemberi programja:
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1

péntek

SZENTMISE 18 óra 24 órás Szentségimádás kezdete

2

szombat

Szentségimádás Adventi gyertyagyújtás 18 óra SZENTMISE 18 óra

3

vasárnap

ADVENT I. vasárnap SZENTMISÉK 9.30 és 18

4

hétfő

Roráté 6 óra

5

kedd

6

szerda

7

csütörtök

Roráté 6 óra Énekkar 18.30óra
Roráté 6 óra Alsós hittanok 17óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30ó
SZÜLŐK: 17- 18óra
Roráté 6 óra Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18ó; IFJÚSÁG 18- 19.30; FELNŐTT 20 óra

8

péntek

Roráté 6 óra Gyóntatás 17- 18ó

9

szombat

Roráté 6 óra Adventi gyertyagyújtás 18 óra

10

vasárnap

ADVENT II. vasárnap SZENTMISÉK 9.30 és 18

11

hétfő

Roráté 6 óra

12

kedd

13

szerda

14

csütörtök

Roráté 6 óra Énekkar 18.30óra
Roráté 6 óra Alsós hittanok 17óra; GIMNAZISTÁK 18- 19.30ó
SZÜLŐK: 17- 18óra
Roráté 6 óra Hittan: VI- VII. oszt. 17- 18ó; IFJÚSÁG 18- 19.30

15

péntek

Roráté 6 óra Szentmise 18 óra; Gyóntatás 17- 18ó

16

szombat

17

vasárnap

Roráté 6 óra Adventi gyertyagyújtás 18 óra
ADVENT III. vasárnap SZENTMISÉK 9.30 és 18
Lázár kórus karácsonyi koncert 15.30 óra
Roráté 6 óra

19

kedd

Roráté 6 óra ,Furulya koncert 17 óra ,Énekkar 18.30óra

20

szerda

Roráté 6 óra; Török Flóris Iskola karácsonyi műsora 17 óra

21

csütörtök

Roráté 6 óra Fekete István Iskola karácsonyi műsora 16 óra

22

péntek

Roráté 6 óra

23

szombat

Roráté 6 óra Adventi gyertyagyújtás 18 óra

24

vasárnap

25
26

hétfő
kedd

ADVENT IV. vasárnap SZENTMISÉK 9.30óra ÉJFÉLI SZENTMISE
24 óra
KARÁCSONY SZENTMISÉK 9.30 és 18
KARÁCSONY SZENTMISE 9.30 óra

31

vasárnap

SZENTMISÉK 9.30 és 18óra ÉV VÉGI HÁLAADÁS

1

hétfő

SZENTMISÉK 9.30 és 18 ÚJÉV MÁRIA ISTEN ANYJA ünnepe

18

A templom nyitvatartása:

Felnőtt Hittanok:

Hétfő, kedd, szerda: 1630-1930

Vasárnap: 8-1130, 16-1930

Szerdánként: 17-18 óra

Csütörtökön: 9-12, 16-1930

13. át követő vasárnap: 8-1930

Csütörtökön. 20 óra

Péntek, szombaton: 14-1930
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Yvette virágüzlet
Urnafülkék
válthatók a Fatimai

Szűzanya
Templom

altemplomában.
Érdeklődni lehet a

templom nyitvatartása
idején a sekrestyében.
Tel.: 0630 266 3587

Azonnali készpénzes
autófelvásárlás!
Amennyiben hitele van az autóján,
lezáratjuk, kiﬁzetjük
tartozását.
Autó adás-vétel,
bizományos értékesítés,
HITELÜGYINTÉZÉS
hozott autókra is.
www.sefticar.hu
Tel.: 06 20 955-2867

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,
kosarak, koszorúk
megrendelhetők
1237 Bp. vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

Új, négylakásos társasház épül
építőközösségi kivitelezéssel
csendes, szép környezetben Soroksár Újtelepen a Vasfű utcában.
A 49 nm-es lakások jó beosztásúak,
a földszinti két lakás saját terasszal
és kertrésszel rendelkezik. Lakások
leköthetők 12,3 és 13,8 M Ft között.
Átadás 2007 II. negyedév. Információ:06-20-9289-801,www.vasfu.
ini.hu

27. sz. Autós-motoros iskola

folyamatosan indít tanfolyamokat
XX. ker. Jókai Mór u. 85 szám alatt
az alábbi kategóriákban:
Személygépkocsi, segédmotor,”A/1”,
„A korlátozott”, „A” kategóriában
Kedvezmények:

- Diákkedvezmény
- Családi kedvezmény
- Térítésmentes
elsősegélynyujtó
tanfolyam

Tandíj 30 %-át (max. 60 000 Ft.ot) a személyi jövedelemadójából
visszaigényelheti
Ön,
vagy
közvetlen családtagja (szülő.
nagyszülő, férj, feleség, testvér,
stb.)

Telefon: 285 1688
www.jogositvany1.hu
www.jogsilap.hu

Szent István Védnöke
Megjelenik havonta 2500 példányban a
Fatima Csillaga alapítvány gondozásában
Szerkesztők:
Király A. plébános
Molnár A.,
Bernáth M., Dücső Cs.
Kiadvány szerkesztő:
Simoncsics Gy.
Hirdetések: Tamási F.
Tel.: 0620 9289 801
Cím: Szilágyi D. u. 141.
Tel.: 0630 266 3587
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Készülődés a karácsonyra
Az igazi ünnepi készülődés, a lelki ráhangolódás az Adventre, Karácsonyra csak akkor teljesedhet ki bennünk,
ha adni tudunk másoknak. Akár anyagi segítséget, akár lelki segítséget nyújtunk, érezni fogjuk azt a szeretet,
melyet Krisztus születése hozott el a világra. Épp ilyen indíttatásból tavaly először adventi vásárt szerveztünk
plébániánkon, melynek bevételét az Erdélyben található gyimesbükki plébánia javára ajánlottuk fel, ahol a
megcsúszott földtömeg hathatós beavatkozás nélkül maga alá temetheti a templomot és plébánia épületét.
Az idei adventi vásárra lelkes csoportok készítenek adventi koszorúkat, ajándéktárgyakat, Advent minden
vasárnapján (december 3-tól-december 24-ig) az ajándékok megvásárolhatók templomunkban a ½10 órakor
kezdődő Szentmise után. A bevételt a már elkezdődött plébánia építésére kívánjuk fordítani.
Mindenkit várunk szeretettel vásárunkra!

