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A címlapfotón a Lénárt család: Zoli, Dóri, kisfiuk Levente, és az újszülött Regő. Isten hozott Regő!

Interjú Dúl Géza atyával

A házasság szabadsága

Adventi Kalendárium

Novella Szász Bernát tollából

Nyáridéző Családi ima Szentestére
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Roráté

Minden reggel 
6 órakor

Családok 
megáldása 

December 28-
án, a fél tizes 
szentmisén

Adventi 
Gyertyagyújtás 

Advent szobatjain 
este 18 órakor

Pásztorjáték

december 24-én, 16 órakor

Elsőszombati imaóra

dec. 6-án

Újévi szentmise

Iskolák karácsonyi 
műsorai
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Elpakolhatatlan

Élem a novemberi hétköznapokat, 
mint mindenki. Főzök, mosok, takarítok, 
gyereket oviba viszek, férjet hazavárok, 
biliztetek, pelust cserélek, cipőt pucolok, 
és főleg pakolok, pakolok, pakolok. Nyári 
ruhákat a padlásra, télieket a mosógép-
be, babákat dobozokba, legókat a lábunk 
alól… Pakolom a feladatokat is: mit kell 
most rögtön, mi az ami ráér, és ami vég-
képp elúszott. 

Aztán Isten küld valami 
elpakolhatatlant. 

Rámmosolyog a kisbabám, és a szem-
ében olyan bizalom csillan, hogy eláll tőle 
a lélegzetem. A kisebbik lányom kitalál 
egy játékot ebédnél, amivel megnevet-
tet. A nagyobbik rajzol valamit, amire 
rácsodálkozom. A férjem a napom legfá-
rasztóbb részében megkérdezi, hogy azért 
egy ölelés belefér-e. Fölhív egy barátnőm, 
csak hogy beszéljünk. 

Persze, nem muszáj mindig vissza-
mosolyognom a kisbabámra; nem muszáj 
nevetgélnem ebéd közben; nem kellene 
megnéznem minden rajzot, hisz annyi 
készül belőlük; nem muszáj megállnom 
egy ölelésre a rohanásban; és a telefont 
se muszáj fölvennem, hogy beszéljünk. 
Mondhatnám mindegyikre, hogy időhú-
zás. Mondhatnám, csakhogy épp ezek a 
pillanatok azok, amikért érdemes fölkel-
nem reggelente. Ugyanis ezekben a pil-
lanatokban csillan elő a koldus hétközna-
pok köpenye alól az Isteni Örökkévalóság 
királyi palástja. 

Melyik az élet színe, és melyik a visz-
szája? Ilyenkor azt gondolom, a gazda-
gabb a színe, és a most látott csak valami 
hályog, ami takarja még a szemünket. 
Ugyanez a remény csillant nem olyan 
régen a Halottak napi gyertya fényében: 
hogy nem váltunk el örökre. És annak a 
másik világnak a reménye okozza a kará-
csonyi örömöt is, mert jött Valaki, aki a 
két világot összekötötte. 

Adventi 
Gyertyagyújtás 

Advent szobatjain 
este 18 órakor

Gyónás

Éjféli 
szentmise

Szilveszteri 
hálaadás

Lá
zá

r-
kó

ru
s

Munka-
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karácsonya
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Isten szeretete győzedelmeskedik

-Mi történt tehát tizenhét éves korában? 

- Általános iskolában az egyház- és hitellenes dik-
tatúra idején sok, a hitet, az egyházat rossz fényben 
bemutató tananyagot kellett elsajátítani, Az egyházat 
mint negatív erőt, a hitet mint babonaságot tüntette 
föl. Középiskolába Kecskeméten piaristákhoz jártam, 
ahol felszabadítóan hatott rám, amikor ezeket a kér-
déseket a piarista atyák helyre tették bennem. Egy 
csoportban, egy tanár vezetésével sokszor éjszakába 
nyúló beszélgetéseken, helyükre kerültek bennem a 
dolgok. Választ kaptam a hit nagy kérdéseire és egy, 
a valóságnak megfelelőbb egyházkép született ben-
nem. Úgy éreztem nekem is hasonló módon kell se-
gítenem a többi fiataloknak. A hivatás választásánál 
azt éreztem feladatomnak, hogy legyen aki elmondja 
a fiataloknak az igazságot az egyházról, a hitről. 

Egy különös eset vitte bennem döntésre a dolgot. Fer-
tőző betegség ütötte föl a fejét a kollégiumban, ahol 

laktam, sokan kórházba is kerültek. Én éreztem, hogy 
elkaptam, de megnyugtattak az orvosiban, hogy 
nincs semmi baj. Nem volt kétségem felőle, hogy be-
teg vagyok, mert amikor fizikailag terhelni kellett a 
szervezetemet, hamar elfogyott az erőm. Sosem fe-
lejtem el: egy novemberi napon történt, éppen szent-
gyónás után voltam, néztem a hóesést, és elgondol-
kodtam azon, hogy lehet, hogy most meghalok, mert 
nem vették észre a betegséget. És akkor azt találtam 
magamban mondani, hogy „Uram, ha te úgy akarod, 
akkor én most befejezem, de ha mégis életben tar-
tasz, akkor szeretném az életemet neked szentelni”. 
Amint kimondtam magamban ezt a mondatot, keres-
tek a betegszobáról, hogy azonnal menjek, mert én 
is elkaptam a betegséget. Ezt annyira erős válasznak 
éreztem erre a gondolatra, hogy attól a pillanattól vi-
lágos volt, hogy mindezt nemcsak én akarom, hanem 
ez az Isten terve rólam. 

-Járt már Fatimában? Van-e a fatimai üzenetnek olyan as-
pektusa, amelyet magához szólónak érez?

-Jártam Fatimában, nagyon szép a hely, nyilván hor-
dozza a kegyelmet, de nem a fizikai hely a fontos, 
hanem az isteni beavatkozásnak az ereje, ami magá-
val ragadó, és ami megérinti az embert. A fatimai 
üzenet lényege az, hogy az Isten szeretete győze-
delmeskedik a kommunizmus gonoszsága, az erő-
szak fölött. Hogy évtizedeket kész kivárni az Isten, 
komoly áldozatok árán de jelen van, az imádságban 
megerősíti az embereket, és végül szeretete győz, a 
gonosz pedig elpusztítja önmagát. Az ember sok-
szor szeretne sokkal aktívabb lenni, szeretne részt 
venni a csatában, és Isten nem mindig ezt várja, 
hanem azt, hogy maradjunk az ő oldalán, és csak 
akkor lépjünk, amikor Ő Lelke indít. Ez a keresz-
tény élet metódusa, amit a fatimai üzenet megjele-
nít. És a lelkipásztorkodásunknak a módszerét is 
megtanulhatja az ember ebből, hogy nem neki kell 
megcsinálni mindent: az Isten cselekszik. Nekünk 
az Isten oldalán kell állni, és erősíteni az embereket, 
hogy kibírják a gonosznak a támadásait. 

-Nyolcéves lehettem, amikor a pap bácsink megkérdezte, hogy 
ki mi szeretne lenni, és én annyira szerettem volna hasonlítani 
rá, hogy azt válaszoltam: pap szeretnék lenni. Döntés ebből 
akkor nem lett, hanem csak tizenhét éves koromban –kezdi 
hivatásválasztásának történetét Dúl Géza atya, aki Váci 
Egyházmegyés papból lett a cigánypasztoráció lelkésze. Erről 
a különleges feladatról, a fatimai üzenetről, és Máriához 
fűződő kapcsolatáról is beszélgethettünk októberi búcsúnk 
meghívott vendégével, ahogy arról is, milyen lélekkel érdemes 
zarándoklatra indulni. 
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HIRDETÉS

-Mesélne egy kicsit a Szűzanyával való kapcsolatáról?

-Máriával a rózsafüzér imádságon keresztül tartom úgy-
mond a kapcsolatot. Ennek én mindig az elmélkedő, szem-
lélődő formáját végeztem, ezért nagyon örültem neki, ami-
kor szent II. János Pál pápa kifejezetten javasolta azt, hogy 
Szentírási résszel, elmélkedve, a titkot szemlélve végezzük 
ezt az imádságot. Tehát például, ha az „akit te Szent Szűz a 
Szentlélektől fogantál” titokra imádkoztam, akkor mindig 
felidéztem, hogy körülöttem éppen milyen emberekben, 
hol fogan meg a hit. Vagy, ha az „aki halottaiból feltáma-
dott” volt az imádkozott titok, akkor arra 
gondoltam, hogy kikben támad éppen föl 
Jézus, és értük külön imádkoztam. Na-
gyon sokat jelent nekem ez az imádság: 
minden gondomat, félelmemet, nehézsé-
gemet a Szűzanyával együtt hordozom. 
A Szűzanyával együtt szemlélem Jézus 
titkait. Ő az én oldalamon van, Jézus éle-
tének titkai a szemem előtt játszódnak, és 
mindig az ő anyai szemével nézem azokat. Megpihentet, 
megnyugtat, nehéz helyzetekben pedig érzem, hogy Má-
ria közbenjárása jelen van a helyzet alakulásában. Sokszor 

tapasztalom ezt. 

-Templomunk búcsúira sok zarándok testvérünk érke-
zik. Hogyan fogalmazná meg: miért és hogyan érdemes 
zarándokolni?

-A zarándoklat a keresztény élet modellje: a nehézségeket 
tanuljuk erős lélekkel hordozni - a szent hely felé közelítve. 
A keresztények életében a szent hely, a kegyhely az örök éle-
tet, Isten örök értékeit szimbolizálja. Ugyanakkor számunk-
ra, keresztények számára a szent hely, az Isten jelenlétének 
a helye: az embertárs. A nehézségek, a problémák, az esetle-
ges nézetkülönbségek, érdekütközések között megtanuljuk 
a szent helyet, az Isten jelenlétének a helyét tisztelni a zarán-
doktársainkban – ez lenne a zarándoklat célja. 

-Hogyan találta meg ez a nehéz, és súlyos társadalmi prob-
lémákat érintő feladat: a cigánypasztoráció?

-Valkón voltam lelkipásztor, ahol sok cigány ember 
lakik, nekem pedig mindig lelkifurdalásom volt, hogy 
nem teszek értük eleget. Létrejött ott egy felnőtt közös-
ség belőlük, akik felnőtt katekézisre jártak, és szentségi 

életet kezdtek élni. Nekem természetes volt, és valahogy 
könnyen ment velük a kapcsolatteremtés, ugyanakkor 
láttam, hogy paptársaimnak ez nem ennyire akadály-
mentes. Ugyanis kétféle viszonyulás van a cigányok 
felé: az egyik, akire erősen hat a társadalomnak az a nor-
mája, amelyik a cigányokat különleges módon kezeli, 
mert különbözőnek tartja. A másik, aki Isten szemével 
próbálja meg látni az embereket: ő csak az Isten által 
egyenértékűnek teremtett embereket lát, nem cigányo-
kat és nem-cigányokat.  Az én hozzáállásom ez utóbbi. 
És hogy ezt a hozzáállást erősítsem, úgy éreztem érde-

mes a plébániai lelkipásztorkodásból visz-
szább vonulni, mert erre nagyobb szüksé-
ge van a társadalomnak. 

-Tanult-e valami újat Isten szeretetéről a ci-
gányok körében végzett munkája közben?

-Ami legjobban megrendített, hogy a ci-
gányok nagyon sokat szenvednek. Sokat 

szenvednek a  szegénységtől, a társadalmi átalakulás 
áldozatai voltak, ők veszítették el a munkahelyüket. So-
kan a szegénység miatt a bűnözés zsákutcájába jutottak. 
Ennek sokszor a becsületes cigányemberek viselik a ter-
hét, mert az ebből kialakult előítéletek sértik őket. Be-
csületes, jószándékú cigányemberek rengeteg fájdalmat, 
sérelmet hordoznak más emberek bűnei miatt. Nem 
Isten gyermekeként néznek rájuk, hanem az előítéletes-
ségük szemüvegén át: eleve a rosszat keresik bennük, 
korábbi rossz tapasztalataik miatt. Nyilván, a társada-
lom senkinek nem adhat feloldozást a bűnök elkövetése 
alól, hiszen nem lehet elnéző a bűnnel szemben, mert 
végül elmerül majd benne. Tehát egyrészt irgalmasnak 
kell lenni, az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, a 
bűnt azonban nem tűrheti el a társadalom. Ugyanakkor 
egyetlen nemzet, nép, népcsoport sem közelíthető meg a 
bűnözői felől, hanem a nagyjai felől. Ez áll a cigányokra 
is. 

Talán azt tanultam, amit Böjte Csaba atya hangoztat 
mostanában: soha senki nem látott még olyat, hogy va-
lakit „jóvá szidtak”. A szeretet azonban képes arra. hogy 
fölemelje az embert, fölébreszti benne a lelke mélyén 
szunnyadó „Isten képét”. 

Sz. H. E.

„A keresztények 
számára a szent 

hely: az embertárs”

Yvette 
vIrágüzlet 

Virág, ajándék, alkalmi, 
menyaszzonyi csokrok, 

kosarak, koszorúk 
megrendelhetők

Bp. 1237 Vörösmarty u. 221., 
és 

Sósmocsár u. 9. Temetősor 
kőépület

Tel.: +36-1-284-8614

Urnafülkék 

válthatók a Fatimai 

Szűzanya Templom 

Altemplomában

Érdeklődni lehet a temp-
lom nyitvatartása idején 
a sekrestyében, illetve 
a +36-30-266-3587-es 

telefonszámon
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A házASSág SzAbAdSágA

A párválasztásról

A közösségről

A házasságról

A gyermeknevelésről

Hűséges olvasóink bizonyára emlékeznek a plébániánk családjait bemutató interjúsorozatunk-
ra, amelyben megismerhettük a családok örömeit, szokásait, gondolkodását, és talán köze-
lebb kerülhettünk általa egymáshoz is. Ezt a rovatot szeretnénk most feleleveníteni, hiszen 
sok új család csatlakozott közösségünkhöz azóta. Most mégis egy rendhagyó, párhuzamos 
interjú következik, két olyan családról, akiknek az élete fontos állomáshoz érkezett idén nyá-
ron: Tamási Feri és Ildikó a 25. házassági évfordulójukat ünnepelték, Aranyi Szandi és Nemcsics 
Balázs pedig most házasodtak össze; ezért a házasságról beszélgettünk velük. 
Mindkét családnak ezúton kívánunk sok boldogságot, Isten áldása kísérje őket útjukon!

Szandi: -Nem mondom, hogy elzárkóztam volna egy olyan pár elől, aki nem katolikus, de sokkal köny-
nyebb dolgom volt így, hogy neki is azok az alapvető értékek fontosak mint nekem. Balázs: -A Gondvi-
selésnek hála sikerült katolikus közösségből párt találnom, pedig már éppen kezdtem feladni, és most 
nagyon örülök, hogy közös értékekre építhetjük a közös életünket. Látom azért a családunkban, hogy 
milyen amikor más vallású a hitvestárs, és örülök, hogy nálunk elő sem jöhetnek azok a hitbeli, vagy 
gondolkodásbeli problémák, amik ebből adódnak. 

Balázs: -Mi az itteni első húsz év felettieknek szervezett bálon találkoztunk, szóval mondhatjuk,hogy 
a közösségnek köszönhetően találtunk egymásra.. Én Szemere-telepről jöttem, akkoriban már talál-
koztak többször is az espereskerület több plébániájáról a fiatalok, bálok, és táborok is voltak már, 
ezért úgy gondoltam, nagyjából mindenkit ismerek. Ezért nagyon gondolkodtam, hogy eljöjjek-e… 
Szandi: -Nekem pedig az első bálom volt. Megnyitották a bált, elkezdődött a tánc, én meg álldogál-
tam a falnál, Balázs ott is termett, és felkért táncolni – tényleg mesébe illő volt. Szóval, jól jött ki, hogy 
végülis mindketten mégiscsak eljöttünk. Most pedig ide is járunk szentmisére, Szemerére is, és van 
egy katolikus karizmatikus közösség a Shalom, akikhez most is járogatunk. Ez egy nagyon befogadó, 
nyitott közösség, brazil alapítású, vonzó számunkra a lelkesedésük, és az, hogy nem éreztetik velünk, 
hogy csak félig tartozunk oda, még akkor se, ha csak havonta egyszer jutunk el az imaórájukra. 

Szandi: -Láttam, hogyan működik a gyermeknevelés, mert vannak kisebb testvéreim, és alapvetően 
tetszik az a modell, amit otthonról hozok, néhány dolgon változtatnék csak: talán több házimunkára 
fognám őket, törekednék önállóságra szoktatni a gyerekeimet, és igyekeznék következetes maradni. 
Azt is megbeszéltük, hogy mi mindig egy közös álláspontot fogunk képviselni, a saját nézeteltérése-
inket pedig nem a gyerekek előtt beszéljük meg. Balázs: -Alapvetően egy pozitív szemléletű, jutalma-
zó nevelést tartunk jónak, bár azt gondolom a nevelésben a fegyelmezésnek is helye van. 

Balázs: -A házasságra szokás manapság kötöttségként, vagy a szabadság hiányaként gondolni, 
nálam meg pont fordítva volt. Egyrészt mi eddig a szüleinkkel éltünk, szóval nekünk a szabad, 
önálló életet, a szülőktől való függetlenedést a házasság hozta el;  másrészt  számomra felsza-
badító élmény volt amikor eljegyeztem, majd elvettem Szandit feleségül, hogy nem kell többé 
őrlődnöm, hanem van egy párom, nem kell többé keresgélnem. Sőt úgy érzem, a házasság 
már most komolyabbá tett, mert arra ösztönzött, hogy munkát is keressek az iskola mellett, ez 
pedig lehetőséget adott, hogy bátran kipróbáljak valami újat. Emiatt Szandi is nagyon büszke 
rám, ez is motivál. Szandi: -Az egyházi esküvőn egy ígéretet teszel Istennek is, a párodnak is, 
és magadnak is, hogy kitartasz a másik mellett. Hogy nemcsak elviselni, de szeretni is fogod 
ezt az embert, bármi történjen is. Ez egy komoly ösztönzés arra, hogy építeni kell a kapcsola-
tot, és vigyázni kell rá.
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A párválasztásról

A közösségről

A házasságról

A gyermeknevelésről

Ildikó és Feri: -Mindkettőnknek fontos volt, hogy katolikus legyen a választottunk, a közös értékrend és 
világnézet miatt. A gyerekek nevelésében gondot okozhat, ha nem vallásos, vagy más vallású a párunk, 
hiszen hogyan lehetne úgy konzekvensen nevelni, hogy egyikünk ezt gondolja, másikunk amazt. Melyi-
künk vallását válasszuk neki? Sok minden gördülékenyebben működik, ha mindkét fél azonos vallású.

Ildikó: -A plébániai közösség élete szorosan összefonódik a családunk életével. Sokszor gondoltam rá, 
hogy nem lehet véletlen, hogy az is Máriás templom volt – a Rózsafüzér Királynőjének szentelt temp-
lom, ahol megismerkedtünk, meg ez is Máriás – a Fatimai Szűzanyáé. A Szűzanya mindig az életünk 
központjában van. Feri: -Valóban. Mindennap elmondok egy tized rózsafüzért, és mindig valamilyen 
célra, célokra fölajánlom, és úgy gondolom sok minden másképp alakult volna, ha ezt nem teszem. 
Amikor idekerültünk akkor kezdődött a templomépítés, és a közösség formálódása nagyjából olyanná, 
amilyennek ma ismerjük. A mostani közösség alappillére a családi életünknek. A gyereknevelés három 
pillére a jó család, jó iskola, jó templomi közösség, ha ezek megvannak, akkor már nem fog elkallód-
ni a gyerek. A felnőtteknek ugyanez: jó család, jó munkahely, jó közösség: ez ad stabilitást az ember 
életében. 

Ildikó: -Az ember a saját hibáiból tanul azért. Megtanultam, hogy a gyerekek felé ugyanazt az ál-
láspontot kell képviselnünk, még akkor is, ha az adott helyzetben nem értünk egyet. Van ilyen, majd 
kettesben megbeszéljük, de a gyerekek felé ugyanazt kommunikáljuk. Nagyon fontos még az is, hogy 
a gyerekeknél ki legyenek a határok jelölve, ez sok családban hiányzik manapság. Nem vagyok híve 
a tiltásoknak, de tudniuk kell, mit szabad, és mit nem. Jó döntés volt az is, hogy itthon maradtam a 
gyerekkel sokáig: jó, hogy ezt megtehettük, és ebben teljes egyetértés volt köztünk. De Feri is sok időt 
töltött a gyerekekkel – például 10-12 éves korukig olvasott nekik esténként, főleg a két nagyobbnak. 
Ma a védőnői munkám során is azt látom, hogy hamar visszamennek dolgozni az anyukák, mert két 
fizetésre van szükség, hogy megéljen a család. Számomra a legszebb hivatás az édesanyai, és egy 
percet se bántam meg, amit velük töltöttem. Lehet, hogy sokszor fárasztó, de én most már csak a szép 
részére emlékszem. 

Feri: -Hogy mi kell a jó házassághoz? Szeretet és slkalmazkodás. Ildikó: -Kell egy bizonyos idő, hogy 
megismerjék egymást; fontos az egymás iránti türelem, az értékrend hasonlósága, és hogy az érdeklődé-
sük bizonyos pontokon egyezzen.  És elengedhetetlen a humorérzék, és hogy tudjanak együtt nevetni. 
Én ezt szerettem meg legelőször Feriben. 
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gImIS táborA július 27-étől megrendezett gimnazista tábort „a legek tábora”-ként emlegethetjük, hiszen rekordhosszúságúra: 12 naposra nyúlt, és. a tábor végére elértük maximális létszámun-kat, 36-an voltunk. A tábor első fele Kemencén került megren-dezésre, itt nemcsak a saját, de a környező plébániák gimnazis-tái is részt vettek.
Mindennap szentmisén vettünk részt, Imi - legkedvencebb kis-papunk - segítségével új dalokat tanultunk. A szállás az erdő közepén, egy igen barátságos és családias ifjúsági táborban volt. Strandolásra is volt lehetőség, a medence pedig izgalmas vízicsatákra adott lehetőséget. A közös tábor után átautóztunk saját táborunkba, Fertőrákosra.
Érkezésünk után felállítottuk a sátrakat, sőt egy kis saját mozit, egy lepedő és egy kivetítő segítségével, hogy a foci VB egyik lé-nyeges meccséről se maradjunk le. A szúnyogok már első este kóstolgattak bennünket, de a tábor végére már olyanok voltunk, mint a pöttyös túrórudi. Ám a közvetlen partközelnek sok elő-nye is volt. Például 
az, hogy sa-
ját kis part-
szakasszal 
r e n d e l k e z -
tünk, így bármikor megmártózhattunk a tó vizében. Áthajó-káztunk Ausztriába, felszerelkezve az összes biciklivel, majd onnan 80 kilométert tekertünk visszafelé a táborba. Időnként megálltunk körbenézni és egy nagyot ebédelni egy-egy oszt-rák kisvárosban. Kenuztunk is a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén, sok érdekes állatfajról hallottunk közben az idegen-vezetőnktől. Megpihentünk egy „vizi kilátóban”, majd akár különleges, vöröses árnyalatú vízben is strandolhattunk. Az esti tábortüzek mellett jókat játszottunk Dóri, és énekeltünk Ruthner apánk vezetésével.

A lelki programról sem feledkeztünk el. A mindennapi szent-misék mellett, kiscsoportos beszélgetések voltak, és minden napnak külön témája volt, mint az irgalmasság vagy az egység, ezek szellemében próbáltuk eltölteni a tábort.

Nyáridéző
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erdélY
Megérkezésünk napján Erdélyen éppen óri-ási árvíz vonult át. Székelyszentléleki szállá-sunk utcájának végét is teljesen elzárta a víz. A falubeliek egymásnak segítve próbálták menteni a menthetőt, tűzoltók, járőrök ér-keztek a helyszínre. Az utcán, az árokban, és a házak pincéiben hömpölygött a víz.

Másnapra az ár elvonult, hatalmas sárréteget hagyva maga után. Ám ez nem akadályozott meg egy falut sem, hogy élje a mindennap-jait. Megrendezésre került egy lovas ügyes-ségi verseny is, ahol óriási tömeg jelent meg, nem törődve azzal, hogy bokáig süppedtek a sárban. A lovak is küzdöttek, de a legtöb-ben az összes feladatot végrehajtották.
A következő nap nem maradhatott el a bi-ciklizés. Röpke 80 kilométer, melynek az első 10 kilométeres szakasza emelkedő volt. Szebbnél szebb helyeket jártunk be, s ahogy emelkedett a tengerszint feletti magassá-gunk, úgy lett egyre szebb a látvány is. A következő napon megnézhettük a Tamási Áron regénye alapján készült Ábel a renge-tegben című filmet. A tábor során jártunk az író szülőházában is. 

Felkirándultunk a közelben újonnan épült Krisztus-szoborhoz is, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk a környező falvakról, vá-rosokról és hegyekről.
Nemsokára sor került a második biciklis tú-rára is, amely rövidebb, ámde megterhelőbb volt az elsőnél. Akik a biciklis túrán nem tudtak részt venni, azok sem unatkoztak, el-látogattak a parajdi sóbányába. Ebédidőben találkoztunk és együtt fogyasztottuk el az elemózsiánkat. Lehetőségünk volt Székely-föld legmagasabb hegycsúcsán, a Madara-si Hargitán szentmisét tartani, ide gyalog mentünk fel.

 Idén is ellátogattunk a Szilasba, ahol már jó barátként fogadott minket Laci, aki jurtájá-ban tartott nekünk előadást a magyarságról, s annak történelméről. Ezután Tibódban Attila atya tartott misét nekünk és a falu la-kóinak is. Később egyik plébániai közösségi tagunk, Nagy Lajos vezetésével megmász-tuk a reztetőre vezető domboldalt, így teljes képében felülről láthattunk Székelyudvar-helyt. A vacsorára Lajos szüleinél, Tibódban került sor.
Ellátogattunk a híres zarándokhelyre, Csík-somlyóra is, ahol mi is felzarándokoltunk és miséztünk a kápolnában a domb tetején. A városban található egy Böjte Csaba által alapított gyermekotthon is, ahol gimnazista gyerekek élik mindennapjaikat: gondozzák a kertet, takarítanak, dolgoznak a konyhán, imádkoznak. 

Két napot eltölthettünk Gyimesbükkön is, ahol a vasárnapi Szentmisén részt vettünk a falubeliekkel. Itt olyan ebédben volt ré-szünk, fent a hegyen, ahova csak gyalog lehet feljutni, amilyenben nem minden nap lehet. Sült hússal és házi kenyérrel várt min-ket vendéglátónk. Megismerhettünk párat Erdélyország legendából is egy vetélkedő során, melyet a velünk tartó felnőttekből pár lelkes vállalkozó állított össze nekünk. 
Erdélyben tartózkodásunk alatt megtapasz-talhattuk az igazi segítőkészséget,  amikor láttuk a falu lakosait, hogyan segítenek az árvízkárosultakon. Megtapasztalhattuk a törődést, amikor biciklis túráink során oda-adó figyelemmel és őszinte kíváncsisággal fordultak hozzánk az ott lakók és érdek-lődtek utazásunkról, hogylétünkről. Meg-tapasztalhattuk a kitartást, amikor a magas hegyekre, emelkedőkre tekertünk vagy sé-táltunk fel. És főként közelebb kerülhettünk Istenhez, mind átvitt értelemben, amikor magasabbnál magasabb pontokon voltunk, egyre közelebb a fellegekhez; mind valódi értelemben: a Szentmisék során. 

Nagy Izabella
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Az Idők kezdetén az Élet és a Halál együtt töltötte 
kisgyermekkorát. Boldogan játszadoztak a Teremtés 
sebzetlen Kertjében. Épp kezdtek kinőni a gyermek-
korból, amikor el kellett hagyniuk a szeretett Kertet, 
mivel az emberek is távoztak onnan. El kellett bú-
csúzniuk egymástól, és egyedül indultak vándorútra 
a világban. Az Élet mindenhol szívesen látott ven-
déggé vált. Amerre járt munkálkodott gyarapított, 
növesztett, meghódított és betöltött mindent forron-
gó létezéssel. A pihenés idejében sem nyugodott le, 
hanem hangos mulatozásba kezdett és az ösztönök 
táncát járta. 

A Halál síri csöndben járta útjait a mulandóság min-
denre kiterjedő árnyát hordozva. Sírba fektette, aki-
nek lejárt az ideje, hervadást bocsátott a virágokra, 
és korhadást a vén fákra. Bágyadtan szendergett a 
vidék, amerre járt. Az emberek hamar kiutálták fal-
vaikból, így aztán a Halál beköltözött egy elhagyott 
szellemvárba. Lakótársa lett a Félelem, akit szintén 
nem szerettek az emberek. Ő szolgákat toborzott, 
akik elhozták a Halál elébe az arra esedékeseket. A 
kastély és környéke nemsokára egy elhagyatott és sö-
tét hellyé vált, ahova rabláncon vitték az embereket. 
Értetlenség, felháborodás, rettegés és titokzatosság 
lengte körül a várat.

Ahogy telt az idő fölserdült és felnőtté vált az Élet és 
a Halál. Egy napon az Élet találkozott egy Emberrel, 
aki a szívébe látott, és akinek hatalma volt fölötte. Az 
megszólította:

-Élet, szíved vágyai szárnyalnak, mint az ég madarai, 
és te röpülsz is velük, de beteljesülve mégsem tesz-
nek teljesen boldoggá. Ezért egyre mohóbban üldö-
zöd vágyaid és belemerülsz a vad mulatozásba, hátha 
enyhül mardosó hiányérzeted. Gyere velem, Én ze-
névé teszem a lelkedet zaklató zenebonát és ricsajt. 
Megmutatom mire vágytál kezdettől fogva.

El is indultak. Az Élet felöltötte csuháját és összeszed-
te minden akaraterejét, hogy követni tudja ezt az Em-
bert, aki a Halál rettegett kastélya felé tartott. Eddig 
még sosem járt arrafelé, mert már messziről elfogta a 
rosszérzés, most viszont az Ember bátorította őt, és 
érezte a szíve mélyén, menni kell.

A Halál meglepődve állt ki a bástya fokára látva a 
közeledőt, akit rengeteg szolgája vett körül. Ez a kü-
lönösen erőszakos véget érőknél volt szokás. Most 
viszont a szolgák csak tétlenül kódorogtak az Ember 
körül, mert az jött magától is, mint még senki.

A lovagteremben aztán fogadta a Halál a fura vendé-
get, fekete köntösében, melyet a Hold fénye derengett 
át szomorúan és magányosan. Épp szólt volna, de az 
Ember megelőzte:

-Üdvözöllek, Halál, fagyos kastélyodban, amely 
minden keserűsége ellenére föl sem veszi a versenyt 
szíved szomorúságával. Hány átvirrasztott éjszaka 
álltál a bástyák ormain kisírt szemekkel várva vala-
mit, amiről magad sem tudod micsoda. Hány hosz-
szú órát töltöttél önmagad marcangolásával kétségek 
közepette, elfojtva vágyaid. Még önmagadnak sem 
merted bevallani, hogy elvágysz innen, ebből a bús, 
beteg kastélyból. Most azért jöttem, hogy szabadulást 
hozzak neked. Ma helyreáll a rend és értelmet kap az 
Élet és a Halál.

Miután ezt elmondta, odalépett a Halálhoz és levette 
róla köntösét és lám, egy szép leány volt ő, éjfekete, 
csillagfényes hajjal. Arca ragyogott, mint a Hold érin-
tetlen fehérségében és kék szemei a reménységre nyí-
ló kapuként tárultak ki. Az eddig hallgató és bujkáló 
Életet rögtön tűz járta át, és mint a Nap a hajnali dom-
bok közül felfedte önmagát a Halál igazi arcát látva. 
Lám az Élet egy jó kiállású, napsütötte férfiú volt, aki-
nek szemében mindig ott lobogott a láng. Csak állt az 
Élet és a Halál egymással szemben hosszú perceken 
keresztül szóhoz sem jutva meghatottságukban és le-
nyűgözöttségükben. Végül aztán az Ember szólt, ki-
találva érzéseiket és gondolataikat.

-Áldásomat adom rátok, hiszen titeket egymásnak 
teremtettelek az Idők kezdetén. Most végre teljesül-
hetnek legmélyebb vágyaitok, és teljesíthetitek fel-
adatotokat, amire igazából rendeltelek titeket. Most 
már teljesnek érezhetitek magatokat, és az emberek is 
reményt kaptak.

Az Életet és a Halált elöntötte az öröm, és hálásak 
voltak az Embernek. Az Ember is boldog volt, hogy 
Feladatát sikerült teljesítenie.

Az Élet és a Halál otthagyta a dohos kastélyt, és attól fogva 
együtt járták a világot. A Félelem sem tétlenkedett. Ő min-
dig előttük járt és homályosította az emberek szívét, de az 
igazság mindig ott rejtőzött a homályban, hiszen az Ember 
tudtul adta mindenkinek Feladatának sikerét. Az Élet és a 
Halál aztán eggyé vált a forró szerelemben. A csönd teljes-
sé tette a zenebonát, és a létezés az elmúlással harmónikus 
táncba kezdett, igyekezve elkerülni egymás túlzásainak 
felerősödését. A Halál méhe pedig egy Új Világba szülte 
gyermekeit, ahol az Ember már mindent előkészített.
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A Szentestét minden család különböző módon, a maga megszokott módján – mégis hasonlóan: imádságban 
köszönti, hogy a családi ünnep után a többi keresztény családdal együtt az éjféli szentmisében közösen adjon 
hálát Istennek. A családi imádság középpontja az Isten Fia, aki határtalan szeretetében gyermekként közénk 
jött. A családi ünneplés és közös imádság szebbé tételének lehetséges módja a következő „családi liturgia”, 
melyet akár magányosok is elimádkozhatnak. (kellékek: Evangélium, 10 kis mécses vagy gyertya)

I. Ima az adventi koszorúnál

Miután a család összegyűlt, meggyújtják az adventi ko-
szorú négy gyertyáját és éneklik: Harmatozzatok…

II. Ima a karácsonyfánál

A család az adventi koszorúval a karácsonyfa köré gyűlik. 
A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről 
szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb válto-
zat: Lk 2,1-7), esetleg rövid tanítást, buzdítást mond a kará-
csonyról, Jézusról, az ajándékról...

III. Dicsőítés

ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…

IV. Könyörgések

GYERTYAGYÚJTÁS – a 10 könyörgést a családtagok olvas-
hatják és a gyertyákat is ők gyújthatják meg.

CSALÁDFŐ: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt 
ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. 
Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:

1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádá-
sára, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küld-
te el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem 
mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök or-
szágába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg 
Urunk! (meggyújtja a mécsest)

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imá-
dására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. 
Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba 
jött, hogy mindaz aki benne hisz, annak örök élete legyen. 
Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass 
meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek 
imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk 
adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya 
gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejé-
ben és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja 
a mécsest)

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Bol-
dogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e 
világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát 
kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent 
Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai 
éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiá-
nak. Imádkozzunk, hogy Istennek mindig hűsé-
ges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! 
(meggyújtja a mécsest)

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg Ferenc 
pápánkért, Péter püspökünkért és minden elöl-
járónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. 
Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, 
megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott 
meg bennünket. Adjon a szívünkbe egymás iránt 
türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokona-
inknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvé-
reinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és 
holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! 
(meggyújtja a mécsest)

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden 
keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns 
testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítő-
jüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján 
az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! 
(meggyújtja a mécsest)

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael 
fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken 
át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát 
szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvé-
rükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra el-
jön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

kArácSonY eStI közöS, cSAládI ImádSág
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HIRDETÉS

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spar Magyarország Kft közös adománygyűjtő 
akciója 22 éves múltra tekint vissza. Az „Adni öröm” akciót minden évben a 
karácsonyt közvetlenül megelőző időszakban tartják, idén december 16-21 között.
Az akció során a Szeretetszolgálat közel 10000 önkéntese mintegy 160 Spar 
üzletben gyűjt tartós élelmiszert rászorulók – elsősorban idősek, egyedülállóak, 
nagycsaládosok – számára. 
Az elmúlt évben 242 tonna élelmiszer gyűlt össze, 190 MFt értékben.
Plébániánk közösségéből néhány év óta 25-30 önkéntes vesz részt az 
adománygyűjtési akcióban és legtöbbjük nagy lelki élményekkel gazdagodva 
mesél arról, hogy „Adni öröm”.

10. A tizedik gyertyát gyújt-
suk meg mai vacsorának örö-
mére, mely már előre jelzi azt 
a másik asztalt és mennyei la-
komát, melyre meghívásunk 
van Krisztus Urunk által. 
Hogy mindannyian asztalod-
hoz ülhessünk Isten Orszá-
gában. Hallgass meg Urunk! 
(meggyújtja a mécsest)

Kérünk Téged, hallgass 
meg minket!

CSALÁDFŐ: Urunk, Jézus 
Krisztus! Te az Atya akaratából 
emberré lettél, és köztünk la-

koztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, 
bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled 
együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicső-
ségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. 

Hagyomány Plébániánkon, 
hogy Adventben a Szent 
Család ikonja imádkozva 
körbejár családjaink ottho-
nai között. Jézus szállást 
kér az életünkben, mi pedig 
vendégül láthatjuk egyet-
len napra, vagy egy hétvé-
gére a Szent Családot. Erőt 
meríthetünk jelenlétükből, 
ihletet kaphatunk feladata-
inkhoz, megoszthatjuk az 
életünket Velük. Aki szeretne részt venni ennek a régi 
magyar hagyománynak a kicsit modernebb változatá-
ban, az bővebb információt Makó Csabánál kaphat a 
30/816-3957-es telefonszámon.

Szállást keres 

a Szent Család


