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Az Úr eljövetelének ünnepe a megelőző 
várakozással együtt.

Az Úr pedig eljön, éppen Karácsony 
éjszakáján, újszülött csecsemő alakjában.

Aki az Urat várja, nem kevesebbre 
vállalkozik, mint személyes találkozásra 
az Úrral, az Úristennel. Ezért van szükség 
a felkészülésre. Másképpen nem megy. 
Isten számunkra végtelen és mindenható, 
de ezeknek a fogalmaknak a tartalmát elég 
nehéz befogadni és megérteni. Akármilyen 
nagyot képzelünk el hozzá, a végtelen 
ennél több, és akármekkora hatalmat 
gondolunk el hozzá, a mindenható ennél 
végtelenül több. Kell tehát a szellem és 
a lélek megtisztulása, hogy egy ilyen 
hatalmas esemény részesévé válhassunk 
úgy, hogy fölfogjuk a történéseket.

Kozmikus léptékben sem mérhető Isten 
nagysága és hatalma, és akkor eljön az 
év leghosszabb éjszakáján egy hideg 
pusztaság barlangjának mélyén az emberi 
lakhelyektől távolra kirekesztett pásztorok 
társaságában, valahol Júdeában. Ember 
ennél hátrébbról nem igen indulhat. 
A tündöklő, hatalmas és világbíró 
Atyaisten eljön közénk a Fiú által, aki 
majd megmutatja számunkra az Atyához 
vezető utat. Ez lesz majd az üdvösség 
útja, most azonban csecsemő, akiért 
aggódnak szülei, aki előtt tisztelegnek a 
kirekesztettek, és az a nagyon kevés bölcs, 
aki egy vándorúttal készült fel a méltó 
találkozásra.

Kedves Keresztény Testvéreim! Igazán 
szerencsések vagyunk, hiszen egy 
közösséget alkotunk, mint a pásztorok, 
tehát van esélyünk meglátni a Csillagot. 
Lélekben bejárhatjuk azt az utat, amit a 
Napkeleti Bölcsek bejártak, követve így 
a Csillag járását. Azért jó a közösségünk, 
mert ebben a követésben segítséget 
adhatunk és kaphatunk mindannyian.

A hajnali misék hangulatát szinte 
mindannyian ismerjük. Varázsereje van, 

Advent
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azt mondják, akik részt vettek már ezeken 
a rorátékon, hogy testben és lélekben 
megkönnyebbülve foghattak hozzá a napi 
teendőikhez.

Hosszú évek óta meglévő hagyomány 
nálunk a Szállást Keres a Szent Család 
eseménysor. Plébániánk családjai 
befogadják egy napra, majd tovább kísérik 
útján a vándorúton lévő Máriát és Józsefet. 
Átélik a születés előtti időszak örömét és 
a vándorlás bánatát, a megnyíló szívek 
boldogságát és a bezárt szívek okozta 
fájdalmat. Családjaink együtt imádkozva 
kísérik útjukon a szeretett emberpárt.

Gyermekeink saját előadással készülve 
várják Jézus megszületését. Ezekben a 
hetekben tanulják a szöveget, gyakorolják 
az előadás mozzanatait, hogy Karácsony 
napján a Szentmise mellett versek és 
énekek is az Úr eljövetelét dicsérjék.

Karitász csoportunk a saját útján 
haladva ugyancsak a Betlehemi csillagot 
követte, amikor úgy döntött, nem hagy 
segítség nélkül rászoruló családokat a 
közösségünkön belül. A Karácsony fénye 
ragyogjon ott is, ahol ez segítség nélkül 
nem megy. Barátság, szeretet, jó szó és 
egy kis anyagi támogatás, amit a közösség 
ad tovább egy tagjának.

Mindezek betetőzése a Szent Család 
vasárnapjának megünneplése december 
27-én, amikor családjaink az oltár elé állva 
Isten áldásában részesülnek.

Mindez, amiről írtam, az Úr eljöveteléről, 
az Adventről szól, tartalommal megtöltve 
az első hajnali misétől a családunkra 
kapott áldásig. Megtalálni a Csillagot és 
nem téveszteni szem elől!

Ámen!
DCS, 2015. Ádvent



4. oldal Szent IStván védnöke

Az alsósok táborára idén Pilisszentkereszten került sor, két fiatal vezető, Ma-
gyarkuti Virág, és Koncz Petra szervezésében. A velük készült rövid interjúból 
nemcsak az derül ki, hogy mi történt a táborban, hanem az is, hogyan gondol-
kodnak fiataljaink a közösségről. 

-Miért döntöttetek úgy, hogy tábort szerveztek az alsósoknak? 

Virág: -Hallottuk, hogy nekik nem lenne idén csak a napközis tábor, és úgy gon-
doltuk, hogy nem maradhat ki ez az élmény az ő életükből sem. Mivel korábban 
már segítettünk Tamási Dórinak a hétvégék szervezésében, reméltük, hogy men-
ni fog. 

Petra: -Tudjuk, hogy még kis korban kellene megszokniuk a táborozást, mert ké-
sőbb sokkal nehezebb lesz. Fontos felfedezés számukra, hogy milyen az, amikor 
elmegyünk otthonról, és nincs ott apa és anya. 

-Miért olyan fontos, hogy ne legyenek ott a szülők?

Virág: -Egészen másként viselkedik egy gyerek ha ott van az anyukája, meg ak-
kor is, ha nincs. Az a fontos, hogy a közösségre koncentráljanak, a társaikra, és a 
velük kialakított kapcsolatokra. Önállóságra szoktatja őket, mert nekik kell meg-
oldani a problémákat, amiket otthon a szülők megoldanak helyettük. Például 
neki kell bekötnie a cipőfűzőjét, és utána elmesélheti otthon, hogy sikerült ezt is, 
azt is egyedül megcsinálni. 

Petra: -Sokkal jobban hallgatnak ránk, ha nincsenek ott a szüleik. És szabadab-
bak is. Tulajdonképpen nem volt olyan, hogy egy kisgyerek hiányolta volna a 
szüleit a tábor ideje alatt, legalábbis sosem annyira, hogy ne tudtuk volna megvi-
gasztalni, inkább a szülők aggódnak. 

-Mi volt a legnehezebb a szervezésben, és mi volt a legnehezebb lelkileg? 

Petra: -Az utazás megszervezése volt a legnehezebb, lelkileg pedig az folyamatos 
éber figyelem, a koncentrált jelenlét, amit muszáj fenntartani, amikor a gyerekek-
kel foglalkozunk. Sokkal kevésbé fáradnak el, mint mi, és sokkal több energiájuk 
van, mint nekünk, úgyhogy eléggé elfáradtunk a végére. 

-Melyik volt a legsikeresebb program? 

Virág: -A vetélkedő nagyon jó volt, a sorverseny is, de a legnagyobb meglepetés 
a Ki-mit-tud volt, amiről nem is tudtuk lesz-e kedvük hozzá, és annyira volt, 
hogy még közben is jelentkeztek újabb és újabb produkciókkal. A méta, a foci 
is jó volt, és nagy öröm volt, amikor megnyertük a felsősök elleni számháborút. 

-Vannak további terveitek ezzel a társasággal? 

Petra: -Ha belefér az energiánkba, akkor szeretnénk majd hittant is tartani nekik, 
hogy ne felejtsenek el bennünket, és tavasszal majd megszervezzük a hétvégét. 

Virág: -Szeretjük ezeket a gyerekeket, és szeretnénk egyben tartani őket, mert 
úgy vettük észre, hogy sokkal jobb így közösséget szervezni, mint ha jövőre át-
kerülnének az ötödikesek egy másik csapatba. Hiszen a tábor legnagyobb vonz-
ereje éppen a társaikban van. Szeretnénk belőlük egy közösséget formálni, a plé-
bániai közösségen belül. 

Szeretnénk megköszönni a segítőtársainknak: Lencse Pankának, Nagy Izabel-
lának, Magyarkúti Dávidnak, Bártfai Bencének, hogy velünk voltak a tábor-
ban; a hétvégén pedig Hauptmann Gigi, Véghelyi Bori, és Bártfai Bence volt a 
segítőtársunk. 

„A Kicsik”
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Reggel 8 órakor gyülekeztünk a templomkert-
ben . Miután mindenki megérkezett, autókkal 
elindultunk Pilisszentlélekre . A kicsik is ve-
lünk egyidőben mentek táborozni , csak ők Pi-
lisszentkeresztre . Mi , felsősök viszonylag sokan 
voltunk. Hosszú és fárasztó út után szerencsésen 
megérkeztünk a táborhelyre . Mikor bementünk 
a plébániára, 1000 meg 1000 légy fogadott 
minket. Miután becuccoltunk, felvertük a sát-
rakat a közeli réten , mivel senkinek sem volt 
kedve a legyek társaságában éjszakázni ... 

Volt a táborban kettő új lány, Shanel , aki fél 
a gyíkoktól , és Melissza. Sőt még kettő új fiú is 
jött, Albert és Berci , utóbbit igazából szintén 
Albertnek hívnak, így lett belőle Alberci . Na 
jó, térjünk rá a táborra. Az éjszakák többnyire 
békességben teltek, azon kívül , hogy Shanel a 
szomszéd sátorból ordítozott: SEGÍTSÉG!!! GYÍ-
KOK!!!. Egy hatalmas sáska volt a sátrunkban , 
persze, hogy én vettem észre, viszont a töb-
biek nem hitték el! Majd a zseblámpa min-
dent igazolt... Én (Bogi) és én (Luca) hatalmasat 
ordítottunk. 

A reggelek Fanni-féle reggeli tornákkal kezdőd-
tek... Aztán várt ránk a fincsi reggeli , amit a 
legyek közt készített el Bálint, és a mellé be-
osztott segédek. A tábor folyamán sokat métáz-
tunk, fociztunk és számháborúztunk. Az uccsó 
előtti nap még sportnap is volt. A MI CSAPA-
TUNK NYERT (Alberci , Bálint, Blanka, Berci , 
Melissza, Bogi , Luca)!

 A tábor a szeretetnyelvekről szólt. Minden reg-
gel Atya tartotta a miséket és kiscsoportos be-
szélgetések is voltak. Minden nap egy másik 
szeretetnyelvről beszéltünk. Az utolsó előtti 
napon még bátorságpróba is volt az erdőben . 
Én (Bogi) és én (Luca) együtt indultunk útnak. 
Bálintra azt hittük, hogy egy vaddisznó! Si-
kításunk az egész erdőn át hallatszott. A kö-
vetkező poént Leó művelte! A bokorból egyszer 
csak egy hang hallatszott: Ki vagy? Ha éhes vagy 
dobj be egy MANDRUCOT!!! Mentünk tovább és 
ekkor az úttest közepén Albercit találtuk me-
ditálás közben . Sőt még énekelt is: Gyújts éjsza-
kánkba fényt... 

Előző nap kirándultunk az Özséb kilátóhoz, 
ott is aludtunk. A tűzgyújtási tilalom ellenére 
tábortüzet gyújtottunk.

Végezetül elmondhatjuk, ez a tábor is nagyon 
jól sikerült!

Bogi és Luca

„A Nagyok”



6. oldal Szent IStván védnöke

Mit is jelent ez a mozaikszó, 
hogy EMIT? -EgyházMegyei 
Ifjúsági Tábor, amit a Buda-

pest- Esztergom Főegyházmegye if-
júságának szerveznek háromévente 
Magyarországon, Bodajk- Balinkán, 
több mint 400 fő részvételével. Sorol-
hatnám tovább a technikai infókat, de 
szerintem felesleges, mert a lényeg, 
hogy sokkal inkább szemlélteti az 
EMIT hangulatát egy mondat (ami a 
mostani tábor jelmondata is volt): „Itt 
vagyok engem küldj!”

Minden ott kezdődött, hogy 
jelentkeztem az EMIT-be 
csoportvezetőnek, mert 

2012-ben már én is csodálatos élmé-
nyeket éltem át a mostanit megelőző 
táborban. Hónapokkal előtte is talál-
koztunk a szervezőkkel, majd a tábor 
kezdete előtt pár nappal leutaztunk a 
többi vezetőkkel a helyszínre, hogy 
felkészüljünk a táborozók fogadására. 
Nagyon színvonalas csapatépítő tré-
ninget tartottak, hogy összerázódjon 
a tábor vezetősége, ami számomra kü-
lönösen is jó volt, mert kevés embert 
ismertem odáig. 

A tábor főszervezője Bárány Béla 
atya volt, mellette civil főszer-
vezők voltak Kató Csaba és fe-

lesége Ágota (mindketten katekéták). 
Az EMIT három altáborra oszlott: 7-8. 
osztályosoknak, 9-10. osztályosoknak, 
és 11-12. osztályosoknakszervezték. 
Minden altábor kb. 100 fős létszám-
mal bírt. A táborozókat már az ele-
jétől kezdve 8-10 fős kiscsoportokba 
osztották. 

A négynapos táborban a lehető 
legváltozatosabb programok-
ban vehettünk részt, csoport-, 

altábori-, és tábori szinten is. Volt ben-
ne szentségimádástól kezdve vízi csa-
tán át a székesfehérvári kirándulásig 
minden, sőt olyan helyzetek is adód-
tak, amelyben mindenki kiélhette a 
kreativitását (például rövidfilmkészí-
tés Ipaddel). Ezeket lehetetlenség vol-
na itt összefoglalni, ezért csak néhány 
engem a táborban ért impulzust, fon-
tos élményt emelnék ki. 

A tábor elején volt egy lány, aki 
nem akart részt venni semmi-
lyen közös játékban és csak 

ült és duzzogott. A negyedik nap 
végére döbbenetes változáson ment 
keresztül, ő lett az egyik leglelkesebb 
résztvevő, nem akartam hinni a sze-
memnek. Szóval ez az EMIT lelkülete, 
amely még a látszólag teljesen rosz-
szkedvű és elutasító embereket is át 
tudta formálni négy nap alatt.

A korábban említett vízi csata 
nem alkotta a tábor szerves 
részét, ezt én kérdeztem meg 

az altábor-vezetőimtől (Csanádtól és 
Krisztina nővértől), hogy megszer-
vezhetem-e, mert nagyon tűzött a 
nap, és senki sem akart focizni vagy 
métázni a hőségben. A vízi csata zöld 
utat kapott, körülbelül kétszáz ember 
vett részt benne, és ez különösen nagy 
büszkeséggel töltött el, hiszen így vi-
hettem egy kis soroksár-újtelepi vir-
tust az EMIT-be. Apropó soroksár- új-
telepiek! A mi plébániánkról 10 gimis 
volt ott, legtöbben a kettes altáborban. 
Nagyon büszke vagyok rájuk, mert 
egy pillanatig sem görcsöltek, azonnal 
felvették a tempót és az utolsó percig 
élvezték az EMIT-et. 

A tábor lelki élményekben is gaz-
dagított, voltak szentségimá-
dások, közös szentmisék (ame-

lyek egy kis ízelítőt adtak a katolikus 
egyház egyetemességéből), valamint 
a szerzetesek udvara, amely nekem 
különösen tetszett és nagy hatással 
volt rám. Az egész délelőttös program 
során bemutatkozott több szerzetes-
rend, közülük hármat lehetett meg-
ismerni. Ezen a programon éreztem 
igazán, hogy milyenek azok az embe-
rek akik teljesen átadják magukat Is-
tennek, és munkájukkal kvázi a „hét-
köznapok szuperhőseivé” válnak.

Rengeteg élmény kavarog még 
a fejemben, de igazából csakis 
azt tudom mondani, hogy az 

EMIT-et nem lehet elmondani, leírni, 
vagy képekben megnézni, ezt a tábort 
csakis átélni lehet! Itt vagyok, engem 
küldj Uram!

Tamási Beni

EMIT
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Evezés

Folyamatosan változó táj, egy állandóan mozgásban lévő közegben. Ugyanazt a 
mozdulatsort ismétled századszor, ezredszer, mégis minden húzás más. A monotonitás 
és a pillanatról pillanatra átváltozó, ezért sosem rajtacsíphető jelen, ami éppen ezért 
a jelenlét teljes bizonyosságával ajándékoz meg – ez az élmény a futásnál is nagyon 
megnyugtat, mert összebékül benne az ellentmondásosság az igazsággal. Az, hogy 
élek, és hogy ez jó, éppen ezekben a helyzetekben bontakozik ki leginkább. Éppen ezt 
az ajándékot kaptam meg a Tisza-tavi vízitúrán, ahol a soroksári cserkészekkel együtt 
vettünk részt a nyáron néhányan a közösségünkből. 

Amúgy nem biztos, hogy támogatnám két majdnem ismeretlen társaság összekeverését, 
még ilyen rövid időre se, mert minden közösségnek megvannak a szabályai, és a 
cserkészekről lehet is tudni, hogy nem azok a „laza fickók”, de ebben az esetben nagyon 
szerencsésen bele tudtunk simulni a legtöbb programjukba. Imádkozni mi is szoktunk, 
és az is jó volt, hogy nagyon komolyan vették a vízi viselkedést. Rövid időt, két éjszakát 
töltöttünk el velük, de mivel nekünk semmi sem volt kötelező, ezért szivesen csináltam 
mindent úgy, ahogy ők. Esténként például ültünk a tábortűznél, és énekeltünk, de főleg 
népdalokat, amik nem idegesítenek úgy, mint az unalomig ismételt, sokszor - valljuk 
be - elég bárgyú műdalok. És mindkét este előbukkant egy-egy ősz hajú, „inaktív” 
cserkész hölgy vagy úr, és annyira örültek, hogy cserkészeket látnak, hogy ott ültek, 
és énekeltek velünk a tűznél. A tekintélyelvűséget csípőből elutasító énemet éppen ez 
győzte meg arról, hogy annyira nem lehet rossz cserkésznek lenni… 

Sejtettem, hogy evezni is szeretni fogok, és így is lett. Nagyszerű vezetőnk volt Gyöngy 
Ferkó személyében, aki Bernát erdésztársa, és bennszülött, vagyis mindent tud a tóról, 
és ismeri, mint a tenyerét. Olyan vadregényes helyekre kalauzolt el bennünket, amiket 
szerintem sosem találtunk volna meg magunktól – vagy az én esetemben: ahonnan 
sosem találtam volna ki magamtól. Nem csoda, hogy filozófikus eszmefuttatásokba 
kezdtem, miközben a tájban gyönyörködtünk, és az volt az érzésem, mintha ott, a 
szemem láttára bontakozna ki egy allegória az evezés és az élet kapcsolatáról. Egy 
hajóban ülhettem Danival, a férjemmel, és Szász Csaba volt a kormányosunk. Csaba 
nem sokat mondott az evezésről, csak akkor szólt, ha fordítva fogtam a lapátot, de 
azt azért elmondta, hogy csak akkor tudunk jól haladni, ha egyszerre merítjük vízbe 
az evezőt, és egyszerre húzunk. Az első fél órában még próbáltam Danit irányítani, 
hogy hogy-is-mint-is-húzza úgy és akkor, hogy nekem kényelmes legyen, de aztán 
már csak arra figyeltem inkább, hogy a ritmusunk összhangban legyen. És nagyon jól 
ment: szépen siklottunk, és még a karom, vállam, lábam fáradtsága is jólesett.  Néha 
gyanakodva tekintgettünk hátra: nem Csaba húzza-e iszonyú erővel a hajót, és azért 
suhanunk, de mindig biztosított bennünket róla, hogy jól csináljuk, és így tovább. 
Úgyhogy csak mentünk, és a csönd is olyan jó volt, csak a víz halk csobbanásait, meg a 
levegővételeinket lehetett néha hallani, és a napsütés is pont olyan folyékony lett, mint 
a víz, és sárga mint a méz. És akkor jutott eszembe, hogy ezt csináljuk minden nap, 
evezünk - vagyis élünk, de egyáltalán nem mindegy kivel, mert minden azon múlik, 
hogy akarsz-e, tudsz-e vele egy ritmusban húzni. És az is nagyon fontos, hogy ki 
kormányozza a hajót: valaki, akit nem látsz, de azért van beleszólásod, hogy ki legyen 
ő. Van, akinek a pénz a kormányosa, másoknak a többiek véleménye, egyeseket az 
irigység vezet, és így tovább, végigmehetnénk az összes főbűnökön. De azért vannak 
olyanok, akik belátták, hogy ha már nem lehetnek ők a kormányosok, akkor legalább 
olyat válasszanak, aki biztosan jobban tudja, hogy hogyan juthatunk ki a susnyásból, és 
nem borítja be a hajót az első hullámnál. 

Aznap nagyon könnyű volt dicsérni a kormányosunkat – a hajóbelit, és a mindenütt 
jelenlevőt is. Fürödtünk, nevettünk, eveztünk, hallgattunk, beszélgettünk. Éltünk. 
Bárcsak minden nap ilyen jól menne az evezés…!

Sz. H. E. 
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Levelet küldött az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
segédpüspöke - egyben az Esztergomi Hittudományi 
Főiskola rektora és a Szent Adalbert Központ vezetője - a 
SzemLélek blognak, amelyet az alábbiakban változtatás 
nélkül közlünk.

A krízishelyzet

A Közel Keleten és Észak-Afrikában az utóbbi évti-
zedben hatalmas humanitárius katasztrófa alakult 
ki. Irakban 2003 óta fegyveres összecsapásokban kb. 
500000 ember vesztette életét. Szíriában 2011 óta leg-
alább 400000 áldozata van a háborúnak. Az Iszlám 
Állam által ellenőrzött területen több mint 400 temp-
lomot és 1400 mecsetet leromboltak, emberek tízezreit 
ölték meg a vallásuk, vagy etnikai hovatartozásuk mi-
att, főként keresztényeket, jazidokat, valamint alavitá-
kat és más síitákat.

A kialakult helyzetnek, és a nyomában megindult me-
nekültáradatnak sok oka van. Az okok nem is egészen 
átláthatóak a számunkra.

A krízishelyzet legfőbb oka a háború, és a háború so-
rán létrejött Iszlám Állam, amely a történelem egyik 
legkegyetlenebb terrorszervezete. Ehhez a folyamat-
hoz nagyban hozzájárult a korábbi stabilnak mondha-
tó kormányok megbuktatása, melyben jelentős felelős-
sége van a nyugati nagyhatalmaknak is.

A bevándorlási hullám kialakulásának további okai 
között szerepelnek a nagyhatalmak háttértámogatásá-
val zajló háborúk, valamint az óriási életszínvonalbeli 
különbségek, amelyek folytán néhány száz kilométer-
rel arrébb ugyanazért a munkáért egy ember a sokszo-
rosát megkeresheti annak, amit a szülőhazájában vala-
ha is remélhet.

Libanonban jelenleg több mint 1 millió (főként szíriai) 
menekült tartózkodik, Jordániában is közel 1 millió, 
a törökországi menekülttáborokban pedig csaknem 2 
millió (főként szíriai, e mellett iraki, afgán, iráni stb.). 
A Földközi tengeren keresztül igen sok afrikai (főként 
eritreai, jemeni, líbiai, egyiptomi,algériai, mauritániai 
stb.) kel útra Európa felé.

„Vándor voltam, és befogadtatok” (Mt 25,35)

A világ nagyobb jólétben élő országainak nyitottságot 
kell mutatnia azok befogadására, akinek életét, család-
ját, otthonát veszély fenyegeti, vagy akinek megélhe-
tése lehetetlenné vált a saját hazájukban. A Teremtő 
a Földet minden ember boldogulására teremtette. Az 
élethez és az emberhez méltó megélhetéshez való jog 
előbbre való, mint a magántulajdonhoz való jog.

Nem csak az emberség és igazságosság, hanem még 
inkább az evangélium kötelez minket a rászorulók 
megsegítésére. Jézus – többek között – az irgalmas 
szamaritánus példáját állította elénk (Lk 10,25-37), aki 
nagylelkű szeretettel segítette a bajba jutott felebarátot. 
Ez a példabeszéd arra is figyelmezet, hogy a felebaráti 
szeretet kötelessége túlnyúlik az etnikai hovatartozás 
határain.

Jogok és kötelességek

Minden embernek joga van a személyi biztonságra, 
az emberhez méltó megélhetésre. Amennyiben ezeket 
súlyos veszély fenyegeti, választhatja az elvándorlást. 
Ilyen módon biztosíthatja a családja biztonságát, tisz-
tes megélhetését.

A befogadó államoknak, elsősorban a veszélyhelyzet 
szomszédságában levő országoknak kötelességük az 
életveszélyben levő menekülteket befogadni, és köte-
lesek a menekültekkel emberségesen bánni. A többi 
ország kötelessége, hogy a közvetlenül segítőket támo-
gassák. Segítsék elő azt, hogy a hazájuktól távol töltött 
idő ne vesszen el a menekültek életéből, és amint ez 
lehetővé válik, képesek legyenek életüket a szülőföld-
jükön folytatni.

Ugyanakkor – ahogyan azt Szent II. János Pál pápa 
tanította - „a bevándorlási hullámot a méltányosság 
és egyensúlyfenntartás kritériumai szerint kell szabá-
lyozni.” [1] A befogadó állam mérlegelheti azt, hogy 
hány olyan bevándorlót tud befogadni, akinek bizton-
sága és megélhetése nincs közvetlen veszélyben. Joga 
van arra, hogy a menedékkérőt a határainál megállít-
sa, és megvizsgálja a kérelmét.

A Katolikus Egyház Katekizmusa írja: „A rájuk bízott 
közjó érdekében a politikai hatóságok a bevándorlási 
jog gyakorlását különböző jogi feltételeknek vethetik 
alá, nevezetesen a bevándorlók kötelességeit illetően a 
befogadó ország vonatkozásában. A bevándorló tartsa 
hálásan tiszteletben a fogadó ország anyagi és szellemi 
javait, engedelmeskedjék törvényeinek és járuljon hoz-
zá a terhek viseléséhez.” (KEK 2241) [2]

Az okok kezelése

Elengedhetetlen a béke megteremtése a Közel Keleten, 
a terrorista szervezetek lefegyverzése. Az Egyház Tár-
sadalmi Tanításának Kompendiuma leszögezi, hogy 
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„a nemzetközi közösségé, mint egészé annak erköl-
csi felelőssége, hogy bármely csoport érdekében be-
avatkozzon, amelynek az élete veszélyben van, vagy 
amelynek jogai alapvető területen sérülnek. Jogszerű, 
sőt ajánlott, hogy az agresszor lefegyverzéséért konk-
rét kezdeményezésekkel szálljanak síkra”. (506. 514) 
[3]

Elengedhetetlen egy igazságosabb gazdasági rend-
szer kiépítése. A világ magántulajdon-vagyona igen 
kevesek kezében koncentrálódott, e miatt a haszon is 
kevesekhez érkezik. Mindez mostanra rendkívül iga-
zságtalanná és sokszor működésképtelenné tette a vi-
lággazdaságot. A II. Vatikáni Zsinat szólított fel arra 
minden jóakaratú embert, hogy „az igazságosság és a 
méltányosság igényeit követve határozottan arra kell 
törekedni, hogy – a személyek jogainak és minden 
nép sajátos jellegének tiszteletben tartásával – mielőbb 
szűnjenek meg a jelenlegi és gyakran csak tovább mé-
lyülő, egyéni és társadalmi megkülönböztetéssel is 
együttjáró gazdasági egyenlőtlenségek.” (GS 66) Fe-
renc pápa újra és újra hangsúlyozza: „Ez a gazdaság 
öl!” Népeket nyomorít meg, családokat tesz földön-
futóvá. Égetően fontos volna egy gyökeresen új gaz-
dasági rendszer felépítése, amelynek működési elvei, 
értékrendje, szabályai lehetővé teszik, hogy a magán-
tulajdonban lévő vagyonok ne növekedjenek korlátlan 
mértékben.

Elengedhetetlen a gazdasági, szakmai és kereskedel-
mi segítség nyújtása a Föld szegényebb országainak, 
hogy így a lakóiknak helyben emberhez méltó megél-
hetést tudjanak biztosítani. A lakóhelyükről elűzöttek 
legfőbb érdeke az, hogy saját hazájukba visszatérhes-
senek, a saját kultúrájukban, szülőföldjükön bizton-
ságban élhessenek és boldogulhassanak. [4]

A lehetséges cselekvés útjai

A keresztény ember a jelenlegi sokszor tragikus és drá-
mai helyzettel szembesülve mindenekelőtt Istenhez 
fordul. Bátorítunk arra minden hívő embert és közös-
séget, hogy imádságban forduljon a Teremtő Istenhez 
a menekültekért, a békéért, nyitott szívért, az igazsá-
gosság és a szeretet ajándékáért.

A bevándorlók érkezése azt a kérdést is felveti, hogy 
létezik-e még az az Európa, amely képes lenne bárkit 
is integrálni, amely tudná, hogy milyen értékekhez, 
életszemlélethez szeretné integrálni az érkezőket. Eu-
rópa mára sok szempontból elveszítette identitását, 
értékeit. A bevándorlási hullám felszólít minket arra, 
hogy hitünket, értékeinket újra megtaláljuk. Semmire 
sincs nagyobb szüksége Európának, mint lelki meg-
újulásra, az éltető gyökerekhez való visszatalálásra, 
hitének és értékeinek újrafelfedezésére és megélésére. 
Az élő keresztény hit pedig azt is kell, hogy jelentse, 
hogy krisztusi szeretettel fordulunk a bajba jutottak 
felé. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor máris elve-

szítettük a kereszténységünket. Nem lesz örömteli egy 
olyan kontinensen élni, amely elutasítja a szegényt, a 
rászorulót.

A konkrét jelen helyzetben égetően szükséges a Közel 
Keleten levő menekülttáborok anyagi támogatása, és 
annak elősegítése, hogy minél több menekült vissza-
térhessen otthonába, és ott biztonságban élhessen.

Elengedhetetlenül szükséges lenne annak a lehetővé 
tétele, hogy a menekültek közvetlenül a közel keleti és 
afrikai menekülttáborokban adhassák be a kérelmei-
ket, és pozitív elbírálás esetén onnan közvetlenül szál-
lítsák őket az egyes befogadó országokba.

A segítségnyújtás formáit keresve ugyancsak követ-
hetjük az irgalmas szamaritánus példáját. Ő, miután 
megtette, amit ott és akkor tehetett, pénzt adott a fo-
gadósnak, hogy tegye meg a továbbiakat. Helyesen 
tesszük ezért, ha segítő felajánlásainkkal a hivatásos 
állami és egyházi humanitárius és egészségügyi szer-
vezetek tevékenységét támogatjuk. Különösen hasz-
nos a Közel Kelet üldözött közösségeinek, és a hazá-
jukból elmenekülteknek eljuttatott támogatás.

Fontos információkkal, orvosi segítséggel, jogi taná-
csokkal, élelemmel stb. segíteni a hozzánk fordulókat. 
Fontos a hazai menekülttáborokban élők felé szolida-
ritásunk és szeretetünk kifejezése, számukra a segítsé-
günk felajánlása.

Köszönet mindazoknak, akik ezt eddig is megtették. 
Köszönet azoknak, akik megnyitották otthonukat és 
szívüket a bajbajutottak előtt. Köszönet azoknak, akik 
imáikban kérik az igazságosság és a szeretet ajándékát 
valamennyiünk számára. Köszönet azoknak, akik a 
nehéz helyzetben is módot találnak a cselekvő szeretet 
gyakorlására.

Székely János

esztergom-budapesti segédpüspök
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Isten szeretete

Ferenc pápa december 8-tól kezdődően hirdette meg az 
Irgalmasság Szent Évét, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
pedig az elesettek sorsát szívén viselő Szent Márton jubileumi 
évét hirdette meg, nyilván egyáltalán nem véletlenül. Hogy miért 
éppen az irgalmasságra van a leginkább szükség, azt talán felesle-
ges is magyarázni az adott világtörténelmi helyzetre tekintve. Azt 
már nehezebb megfogalmaznunk, hogy nekünk, itt Soroksáron, 
mi közünk az egészhez, mi dolgunk lehet ezzel. Van azonban a 
közösségünknek néhány tagja, akik úgy gondolják, tudnak választ 
kínálni az idők kihívásaira. Király Györggyel, Karitász Csoportunk 
vezetőjével erről beszélgettünk.

-Milyen megfontolások vezettek a Karitász újraindításához?

-Amióta ide járok ebbe a templomba, azóta az a benyomásom, hogy ez egy fantasztiku-
san összetartó közösség, rengeteg jó ember, jó családok járnak ide, és ezzel párhuzamo-
san sok igényes programot szerveztünk a plébánián: hittanok, táborok, kirándulások, 
hétvégék, énekkarok, baba-mama kör, számtalan lehetőség, ahol találkozhatunk egy-
mással. Saját magunknak, a családjainknak kialakítottunk egy nagyon otthonos közeget, 
amelyben mi biztonságban érezzük magunkat, viszont úgy vettem észre, hogy a caritas 
gondolata háttérbe szorult. Voltak kísérletek, de elhaltak. Amikor 2014-ben a képviselő-
testület újraválasztásakor tisztáztuk a feladatokat, akkor jött az elhívás, hogy ne csak hi-
ányoljam a karitászt, hanem tegyek is érte. Akkor vállaltam el a csoport koordinálását, 
elkezdtünk erről beszélgetni a templomban, és pillanatok alatt szerveződött egy lelkes 
mag, akikkel most már másfél éve dolgozunk együtt. A munkánkat Ferenc pápának az 
a mondata fémjelzi, ami megérintett mindannyiunkat, ez pedig a következő: „inkább 
látnék egy zúzódásokkal teli, szenvedő piszkos egyházat, amely kint vagy az utcán, 
mint egy olyat, amely egészségtelen, mert be van zárva, és makacsul ragaszkodik a sa-
ját biztonságához”. A karitász küldetése az lenne, hogy a plébánia tagjai ne csak befelé 
éljenek, hanem kifelé is nyissunk, elsősorban a rászorulók felé, hogy ott aztán egyfajta 
missziós szerepet töltsön be. Amióta elkezdtük, volt már három olyan akciónk, amivel 
kicsit kiléptünk a plébánia falai közül: volt egy széleskörű alma-, majd burgonyaosz-
tás, illetve a téli időszakban a hajléktalanoknak vittünk meleg ételt. De közben nagyon 
sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen az a forma, ami köré meg tudjuk szervezni az 
egészet. És akkor találtuk ki a Karolj fel egy családot! programot. Mi, a Karitász-cso-
porttal igyekszünk feltérképezni a rászoruló családokat, általában mélyszegénységben 
élő, sokgyermekes családokról van szó, akikkel szeretnénk kapcsolatba kerülni, és jelen 
lenni az életükben. és utána rendszeresen, valamilyen formában, ahogy a rászorultsá-
guk indokolja, támogatjuk őket, és ebbe szeretnénk bevonni a plébániánk tagjait. 

-Milyen támogatásról lenne szó? 

-A cél az lenne, hogy plébániánk családjai ismerkedjenek meg ezekkel a családokkal, 
rendszeresen találkozzanak velük, és a lehetőségeikhez mérten támogassák őket. A 
hangsúly a megismerkedésen és a rendszerességen van. Ismerjék meg a családot, de-
rítsék ki, mire van szükségük, és együtt a Karitász csoporttal segítsenek nekik. Ter-
mészetesen várjuk az eseti vagy rendszeres pénzadományokat is, hogy annak segít-
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ségével a Karitász támogassa a rászoruló 
családokat, és a tárgyi adományokat - tar-
tós élelmiszert és ruhaneműt -, de ezeket 
is célzottan szeretnénk gyűjteni, általá-
nosságban nem tervezünk ruhagyűjtést. 
Szeretnénk, ha a plébánián legalább olyan 
mértékben téma lenne a karitász gondola-
ta, mint amilyen gondossággal a többi kö-
zösség, csoport programjaira készülünk. 

-Milyen rászoruló családokat találtatok?

-Nem nehéz 
r á s z o r u l ó k a t 
találni a kör-
nyezetünkben, 
de nem könnyű 
olyat találni, 
akikkel érdemes 
is együttműköd-
ni. Olyanokat 
keresünk, akik 
maguk is sok 
mindent meg-
tesznek a bol-

dogulásukért, akik ugyanolyan normá-
lis életet szeretnének élni, mint mi, csak 
olyan az élethelyzetük, hogy ezt nem 
tudják megtenni. Jelenleg három családot 
támogatunk: egy egyedülálló anyát négy 
gyermekkel; egy hatgyermekes családot; 
és egy nagymamát öt unokával, akiket ő 
nevel. Ez utóbbi családnak a gyermekei 
már több alkalommal voltak velünk nyári 
táborban, illetve hétvégéken, és egyenlő-
re nagyon jók a tapasztalatok: befogadták 
őket a gyermekeink, és ők is idetartozó-
nak érzik magukat. 

-Az Asszonykörben fel-
merült bennünk a gondolat, 
hogy lehetne-e ennek az ak-
ciónak egy fokozatosabb for-
mája, nevezetesen, hogy egy-
egy munkára közösségünk 
néhány tagja vállalkozik, 
így mi is megismerhetnénk, 
hogy kik is várnak segítség-
re? Ez az elköteleződés ki-
sebb mértékét is jelentené, 
hiszen ami a mi közösségünk előnye, az vala-
mennyire a hátránya is: a családok nem biztos, 
hogy azonnal, teljes szívvel képesek vállalni a 
rendszerességet...

-Hogyne, ez egy jó kezdeményezés, és ta-
lálkozik azzal az elképzelésemmel, hogy 
létrehozzuk a Karitász-csoportunk face-
book-oldalát, ahol ezekre a feladatokra 
lehetne jelentkezni, és gördülékenyebb 
lenne a szerveződés is. 

-Mi alapján választ valaki egy családot? 

-Az a vállalkozó családoktól függ. Most 
például jelentkezett egy család, hogy ők 
gyógyszerek kiváltásában tudnának se-
gíteni, így aztán őket olyan családhoz kí-
sértük, akiknek erre volt szüksége. Meg 
is történt a kapcsolatfelvétel, az első ta-
lálkozás, receptátadás, gyógyszerkivitel. 
Lehet hogy egy-két év múlva más for-
máit is választják a támogatásnak, pél-
dául, hogy a gyermekeket elviszik egy-
egy programra. Erre is volt már példa, 
persze ehhez már a bizalom nagyobb 
foka szükséges. 

-Egy lényeges aspektusról nem szóltunk 
még eddig: a lelkiről. A pozitív érzések, si-
kerélmények mellett előfordulhat, hogy a 
családok egy olyan helyzetbe futnak bele, 
amit nem tudnak kezelni...

-Természetesen a felkaroló és a felka-
rolt család lelki gondozását, segítését is 
vállaljuk. 

-Vannak e téren tapasztalataid?

-A Máltai Szeretetszolgálatnál 
dolgozom.

-Mennyire vagy felkészülve arra, hogy a 
Karolj fel egy családot! mozgalom bein-
dítása hosszú, és talán nem mindig lelkesítő 
munka lesz? Mennyire vagy elszánt?

-A munkámból adódóan látom, hogy 
milyen nehéz egy új dolgot bevezetni, 
mennyi buktatója van, mennyi min-

den visszahúzhatja az 
embert, mennyi kriti-
kát kaphatunk. Még ha 
be is látják az emberek, 
hogy amit kitaláltunk az 
hasznos, akkor is nehéz 
leküzdeni az ellenállásu-
kat, ami egy új dolog be-
vezetésénél adódik. Egy-
felől lelkesít a társaság, 
akik ebben a munkában 

mellém álltak. Másrészt lelkesít, hogy 
bár még csak másfél éve csináljuk, de 
akiken eddig segítettünk, azoktól annyi 
szeretetet, pozitív visszajelzést kaptunk 
már eddig is. Olyan ez mint egy szen-
vedélybetegség: aki egyszer kipróbálta, 
azt a hatalmába keríti. Hiszem, hogy 
így lesz ez a plébánián is, mert itt csupa 
igazi hívő család van, akikben megvan a 
segítségnyújtás vágya. 

Sz. H. E.
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Megjelenik negyedévente 2500 példányban 
Soroksár-Újtelepen a Fatima Csillaga 
Alapítvány gondozásában.  
A kiadvány a Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásával valósult meg.

Felelős kiadó: Király Attila plébános

Szerkesztő: Szabóné H. Edina

Munkatársak: Dücső Csaba, Makó Luca, Tamási 
Benjámin, Tóth Boglárka, Szabó Dániel

Fotók: Bernát Benjámin, Király Attila, Király 
György, Lencse Anna, Tamási Ferenc, Torma 
Fanni, Szabóné H. Edina

Hirdetések: Tamási Ferenc 
Telefon: +36-20-928-9801

Cím: Szent István Plébánia 
1237 Budapest Szent László u. 149.  
Mobil: +36-30-266-3587

E-mail: szentistvanplebania@gmail.com 
Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu 

Urnafülkék 

válthatók a 

Fatimai Szűzanya 

Templom 

Altemplomában

Érdeklődni lehet a 
templom nyitvatartása 
idején a sekrestyében, 
illetve a +36-30-266-3587-

es telefonszámon

Yvette 
Virágüzlet

Virág, ajándék, alkalmi, 
menyaszzonyi csokrok, kosarak, 

koszorúk megrendelhetők
Bp. 1237 Vörösmarty u. 221. 

tel.: 06 70 588 96 11, és 
Temetősor kőépület
Tel.: +36-1-283-3864

www.yvettevirag.mlap.hu
facebook: Yvette Virágbolt

Az őszből a télbe – mesékkel

A mesék a mindennapokban felüdítik az embert, rövid 
megállásra késztetik, és útmutatóul szolgálnak neki. 
Tudattalanul segíthetnek egy-egy probléma tisztázásában, 
megmutatják a töltődés lehetséges módjait, kalauzul 
szegődnek a mesehallgató mellé vagy útravalóval látják el.

A mesecsoportokra azokat a felnőtteket várjuk 21 éves 
kortól, akik szívesen fogadják segítségül a népmesék 
tanításait az életükben. Előzetes bejelentkezés szükséges!

A legközelebbi találkozás: december 18. (péntek) Délelőtt 
9:30-11:00 – téma: Karácsony  

Helyszín: A Fatimai Szűzanya tiszteletére épült Szent 
István Király Plébániatemplom közösségi terme – 1237 
Budapest, Soroksár-Újtelep, bejárat az Ördögszekér 
utcából

Csoportvezető: Nyárády Rita metamorphoses 
meseterapeuta Elérhetőségek és információ: 30/ 246 38 72      
rita.nyarady@t-online.hu

Köszönetnyilvánítás

Hálásan köszönöm asszonytársaimnak: 
Hauptmanné Mariann-nak és Ébényi Annának az 
újság elkészüléséhez nyújtott hathatós segítségüket! 


