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Szentmise szándékok december hónapban 
1. Élı és +András és összes +Hozzátartozó    
2. …………………………………………… 
3. Hálából - házassági évfordulón  
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 +Csernák Mihály, +Neje, +Szüleik és összes +Hozzátartozó    (18.00) 
8. +Hitkó Istvánné és +Férje 
9. …………………………………………… 
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 ……………………………………………      (11.00) 
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18.  +Nagy József 
19.  +Ferenc István 2. évf. a Baran és a Burik +Családtagok 
20. A Sengel és Megyik család +tagjai      (SZENTSÉGIMÁDÁS   6.30-12.00-ig) 
   …………………………………………… Adventi lelkigyakorlat  (18.00) 
21.   …………………………………………… Adventi lelkigyakorlat  ( 8.00) 
  …………………………………………... Adventi lelkigyakorlat  (11.00) 
  …………………………………………...      (18.00) 
22. A Szent Család tiszteletére, - az áhitatot végzık szándéka  
23. …………………………………………... 
24. …………………………………………...      
 Gyermekáldásért és Családokért   Szilasligeten is!   (24.00) 
25. +Rapavi József és +Neje         ( 8.00) 
 ……………………………………………      (11.00) 
 +Pintér János 20. évf. és összes +Hozzátartozó       (18.00) 
26. +Fekete Ferencné és +László fia        ( 8.00) 
 +Zsiák István 10.évf.          (18.00) 
27. +Szabó Ferenc, neje +Kovács Mária és összes +Hozzátartozó  
28. +Turai Istvánné, +Férje  és összes +Hozzátartozó     ( 8.00) 
 Élı Családért           (11.00) 
 +Szauter Mihályné és +Férje        (18.00) 
29. …………………………………………… 
30. …………………………………………… 
31. Évvégi hálaadás          (17.00) 
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 Karácsony:  
kihívás és küldetés 

A fenyıgallyas karácsony ezredzáró évünkben is kihívást jelent a 
számunkra. A szenteste meghitt rejtelmét hirdetı angyali énekre élesebb-e a figyelnünk, 
vagy inkább a káprázatos atomhasításra, az embert a Holdra szállító rakétára és az őrhajók 
sebes száguldozására? A békérıl éneklı angyalokra nézzünk-e ferde szemmel, vagy ma-
gunk önzésébe bugyoláltan tekintsünk túl nélkülözık feje felett, és szemet hunyjunk, hogy 
ne lássuk a hajléktalanokat, kitaszítottakat, nyomorgókat? Minden társadalmi rossz szemé-
lyes bőnökbıl tevıdik össze és zavarja csillagszórós örömünket az erkölcstanítók konok ál-
lítása. 

Karácsonyi örömünk valós oka, hogy üdvözítınk született, hogy az Istenember Jézus-
ban eljött közénk az Isten Fia. Készségesen elvállalta, hogy velünk vándoroljon világunk 
történéseiben, osztozzék örömünkben és bánatunkban, bizakodásunkban és félelmünkben. 
Hogy Vele minden nemes mozdulásra képesek legyünk: ökológiai veszélyek ellenére, szá-
zezreket nyomorító háborúk ellenében, vadtıkések szipolyával szemben, fölényes 
globalizációs mesterkedésekkel ellenkezve.  

Karácsony üzeni: nem vagyunk egyedül, velünk az Isten Emmánuel. A betlehemi Gyer-
mek elfogadja azt, ami mi vagyunk, és viszonzásul abba emel bennünket, ami az övé: isten-
ségébe, szeretetébe, kereszthalálába, feltámadásába, örök életbe. Már a betlehemi pásztorok 
is ezen csodálkoztak, noha csak ökör és szamár leheletére bízott pólyás gyermek láttán 
ámultak. 

 Amire a pásztorok még képtelenek voltak, arra nekünk a harmadik évezred küszöbén 
már kötelességünk vállalkoznunk. Fel kell fognunk, hogy az Ige nem azért testesült meg, 
mintha a mennyei Atya földünket mennyországgá kívánta volna alakítani, hanem azért, 
hogy mi földi vándorok az Isten országának az örököseivé válhassunk. Jézusban maga az 
Isten útitársunkul szegıdött, hogy vele kéz a kézben hozzá hazajussunk. Ennek a kéz a kéz-
ben zarándoklásnak akkor mutatkozik meg rejtelmes ereje, ha míg egyik kezünkkel a me-
nyei Atyáét szorítjuk, addig a másikat testvéreinknek nyújtjuk. Csodálatos Isten-ember-lánc 
kapcsolhatja így eggyé a világot, amelybe mindenkinek joga és szabadsága van belekapcso-
lódnia. Nekünk, a bőn miatt külhoniaknak, mennyei belépésre feljogosító útlevelet biztosí-
tott az egykor szalmán nyögdicsélı Gyermek.  

 Ámde a karácsonyéj egyben a hágai bíróságot is jelentheti számunkra, ha képtelennek 
bizonyulunk feljajdulni irgalomért. Az igaz bőnbánatra mindig van túlcsorduló bocsánat. 
Erre való készségünk esetén díszítsük bátran az illatos fenyıt, roskadozzanak asztalaink a 
karácsonyi konyha fıztjeitıl, daloljuk önfeledten a Mennybıl az angyalt és juttassunk két 
kézzel a magunkéból a nélkülözıknek. Mert szegények karácsonykor is vannak. Rózsásbı-
rő Csöppségünk születésnapját ne torzítsuk érzelgıs családi idillé. 

A karácsonyéji harangszó minden évben érchangján juttatja eszünkbe, hogy Isten örök-
tıl szeret bennünket: ı szeretett minket elsınek, s mi ıt felénkvaló kitárulkozásában nem 
elızhetjük meg. Ez az apostoli tanítás összeszorítja torkunkat, hevesen dobogtatja szívünket 
és legvégül könnyekre fakaszt. A minket magával megajándékozó Istent tehetetlennek tő-
nünk magunkkal visszaajándékozni. S ami még fájóbb: ajándékozó jóságával megannyiszor 
viszszaélünk.        /Huzsvár László püspök / 

Gondolatébresztı 
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A LÉLEK SZÓTÁRA 
A hit 

Az embernek a bőnbeesés elıtt is szüksége volt hitre. Bár Istenrıl nyilvánvaló bi-
zonyossága volt, azt el kellett fogadnia, hogy Isten mindenben feltétlenül igazmondó, 
és az ı javát, sıt boldogságát akarja. Isten mindezt a teremtmények összességén, mint 
az erre a célra megalkotott közvetítı közegen keresztül adta az ember értésére. Így hát 
az embernek be kellett látnia, hogy semmi sem árt neki, amit Isten átadott, és hogy a 
vesztét jelenti az, amitıl ıt a Teremtı eltiltotta. A teremtményeket az ember Isten in-
dításain keresztül ismeri meg: Isten parancsára ad nevet mindennek, tıle tudja meg, 
mit mire kell használnia. A kísértés zavarja össze ezt az addig teljesen tiszta képet, rá-
világít, hogy választható az ellenkezés, a lázadás is. A bőnben akkor is, azóta is min-
dig van egy kis hitetlenség, amely visszautasítja a gondolatot, hogy Isten akarata csak 
jó lehet, sıt ez az egyetlen lehetséges jó. Pontosan ezzel a hitben való megingással 
keressük a látszólagos jót ma is az Úrral történı szembeszegüléseinkben. 

A hit képessége szolgál alapul mindenfajta ismeret megszerzéséhez. Hittel, má-
sokra hagyatkozással szerzünk információkat, ezek rendszerezésébıl alakul ki a tu-
dás, eközben a másokba vetett hit, 
bizalom számos jelét adjuk, amíg 
egyszer csak megbizonyosodunk 
róla, hogy tudásunk a valóságot 
tükrözi, tehát érdemes volt annyi 
emberi állításban hinni. A hitnek 
azt a megnyilvánulását, amikor a 
hit tárgya még ebben a világban 
ellenırizhetı, természetes hitnek 
nevezzük. 

A vallásos hit világa azonban 
egy életre szóló kockáztatást, bá-
torságot feltételez rólunk, hiszen 
mindarról, amit a természet feletti 
világról hiszünk, nem bizonyosod-
hatunk meg földi életünk végéig, 
ezért csak az örök életben derülhet 
ki, hogy érdemes volt-e mindent 
ráépíteni arra az ígéretre, amit Jé-
zus Krisztustól kaptunk. Ezt nevezzük természet feletti hitnek. 

Már a természetes hit esetében is egy magasabb rendő képességgel állunk szem-
ben. Az embernek ez kétségtelen, hogy értelmi, lelki, de végsı soron a természetesre, 
a tapasztalhatóra irányuló adottsága, amely a tudás megszerzésének abban a szakaszá-
ban tárul fel, amikor információink még ellenırizetlenek, mégis építünk rájuk, vállal-
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va a csalódás lehetıségét is - a fejlıdés érdekében. A természetfelettire utaló hit azon-
ban kiemel bennünket a matematikai bizonyíthatóság világából. Ilyenkor nem a már 
megtapasztaltra, hanem a lelkünk, emberségünk mélyén mőködı érzék és a kívülrıl 
kapott kinyilatkoztatás összecsengésének harmóniájára alapozunk. Ez az élmény oly-
kor olyan erıs bennünk, hogy nyugodtan vállaljuk az érte történı e világi lemondáso-
kat is, mondván, ha ebben csalódnánk, akkor amirıl lemondunk, annak sincs és sem-
mi egyébnek sincs értelme. E-nélkül ugyanis üres a világ. Egy ereje teljében lévı csa-
ládapa élete komoly bensı átformálását fontolgatja imádság közben: 

- Uram, nem akarom többé elhagyni az imát, türelmesebb szeretnék lenni a gyere-
keimmel, a feleségemen kívül más nıkkel csak barátságos akarok lenni és semmi 
több... Aztán majd tovább is lépek, csak légy hozzám türelmes... 

Ekkor a csendes templomban valami zajt hall, kattogás-félét, minden bizonnyal a 
főtırendszerbıl ered.  

- Nem vagyok misztikus alkat - gondolja - minden zajnak, jelenségnek megvan a 
maga fizikai magyarázata, azonban..., ha mégis kapnék valami rendkívüli jelet, ...jaj, 
ha lehet, inkább ne, de ha mégis..., akkor biztosan nem érném be ennyi fogadkozással, 
nem hivatkoznék az Úr türelmére... 

- Ha nincs rá szükséged, mert magadtól is tudod, mit tennél, hogyan folytatnád, 
ha valami misztikus indítást kapnál, akkor hát valóban nem is lesz ilyen élményed. 
Tedd meg e-nélkül, amit tennél akkor, ha az Úr ilyen módon akarna meglepni - hang-
zik pusztán a lelkiismeretébıl érkezı válasz, mire sorakoznak az igazán sorsdöntı el-
határozások: 

- Bevezetjük a közös családi imádságot, Szentírás-olvasást, zarándoklatokat, hatá-
rozottan távol tartom magam a kísértést jelentı munkatársnımtıl, lezárok minden ké-
tes pénzszerzési forrást... 

Természetesen adódhatnak az életünkben olyan élmények, amelyeket Isten az ı 
közvetlenebb megtapasztalásáért ad olyan élethelyzetekben, amikor ez igazán indo-
kolt, de sosem úgy, hogy az értelmet kényszerítı erıként lépjen be mindez az életünk-
be. A hit nem egy elméleti rendszer személytelen elfogadása, hanem látható életünk-
nek a nem látott világra történı alapozása. Magasabb rendő lelki képességeink által a 
tapasztalat felett álló szférában olyan személyes és szeretetteljes élményeket élünk át, 
amelyek túlszárnyalják a tapasztalás erejét is. Ezért mondjuk, hogy egy bizonyos 
szinten mindenki misztikus, mert bár a legtöbben jelenések és különleges üzenetek 
nélkül futjuk végig hívı életünket, mégis olyan lelki élményekkel, amelyek legmé-
lyebb és el nem múló örömeink forrásai. 

Mindennek persze a szeretet elsı megnyilvánulása, az engedelmesség alapján kell 
végbemennie. Így találhatjuk meg azt a tiszta igazságot, amiben egyáltalán hinni lehet 
és érdemes, ahelyett, hogy - esetleg külön felekezetet is alapítva - mi lennénk, akik 
felépítünk egy saját, vélt igazságrendszert, melybıl könnyebb, felszínesebb, érzelme-
sebb élményeket vagyunk képesek csiholni. 
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 A karácsonyi levél 
 Tudjátok-e, ki az a "kihelyezett 

gyermek"? Akinek senkije sincsen, aki soha nem futhat oda anyukához, apu-
kához, aki soha nem ismeri a testvérek örömét. Mindig egyedül van. A néni, aki tartja, 
rendszerint korán dologra fogja, s többet hall szidást, mint jó szót. Ilyen verébfióka volt a 
második osztályban Kovács Ilonka. İ járt legtovább mezítláb. Ruhája hosszú volt és min-
dig pecsétes. A harmadik padban ült, annak is a szélén. Barna szemével csak úgy leste a 
tanítónéni mosolyát. Elsınek hozott neki barkaágat, ı szedte az elsı ibolyát is. Zsebébe szí-
nes kavicsokat, ceruzavéget, gombot, gyöngyöt -- egyszóval mindenféle talált kincset győj-
tögetett. Mikor pedig az osztálytársak körülállták, hogy nekem add, nekem add! -- valóság-
gal belepirult fakó arcocskája. Mégis : soha, senki barátnıje nem akadt. Nem hallottam, 
hogy valaki is meghívta volna. Egyedül járt az osztály mögött, nézte a többieket, akik mind 
boldogabbak és szerencsésebbek voltak nála. Karácsony felé járt az idı. A fiúk betlehemet 
és ugratós csillagot készítettek. A kislányok régen elfeledett énekeket tanultak a nagyma-
máktól. Karácsonyról beszélgettek az iskolában is. Az egyik tízpercben a kereskedıék Bö-
zsikéje vitte a szót. Kezében ropogós zsemlyét tartott, melyet a szeretı édesanya mindkét 
oldalon megkent frissen köpült, édes vajjal. Ruhája piros volt, köténye fehér.  Az idén ba-
baszobát kérek, meg külön kiságyat a Juci babának. Már olyan sok babám van -- mondta, 
és nagyot harapott egérfogaival -- hogy nem férnek el a kocsiban. Szegény kis Jucikámat 
mindig összenyomják a többiek! A lányok álmélkodva hallgatták a pergı nyelvő Bözsikét. 
Ilonka is ott volt közöttük. Szemével az egyre kevesbedı vajas-zsemlyét figyelte. Mondom, 
Karácsony elıtt voltunk, amikor jégvirág fagy a meleg szobák ablakára, s a meleg szívek-
ben is kivirágzik a szeretet. Bözsike észrevette I lonka éhes tekintetét, és hirtelen mozdulat-
tal kezébe nyomta a zsemlye megmaradt felét. Neked adom. Edd meg. Nekem már nem 
kell. Nem sokkal ezután fogalmazási óra következett. A gyerekek levelet írtak, de nem fü-
zetbe, hanem szép kis vonalas papírlapokra. Nagybetős cím állott a táblán: Kis Jézusnak, 
mennyországba. Mindenki megírta szíve vágyait. Azután a papírlapot ketté hajtották, és a 
címoldalt kidíszítették csillagokkal, fenyıgally mintával, hogy igazán a mennyország szá-
mára való legyen. Eltették a ceruzákat. Várakozva néztek a tanítónénire, aki most odaállt a 
padok elé.  A leveleket szépen, vigyázva hazaviszitek. Odaadjátok édesanyátoknak, és 
megkéritek, hogy tegye ki az ablakba. Mert figyeljetek csak ide: Késı este, amikor már 
egészen sötét van odakint, végigsuhan a szobátokon egy földön járó angyal. Rámosolyog 
az álmotokra, kinyitja az ablakot, és elviszi a levelet. İ azután mindent elmond a Kis Jé-
zusnak. Hát csak legyetek jók, mert az sokat számít! Az ünnepi csendbe és meghatottságba 
belenyújtózkodott Ilonka sovány két ujja. -- Tanítónéni! A mi ablakunkat nem lehet kinyit-
ni, mert a néni beszegezte, hogy ne rázza úgy a szél. És le is ragasztotta csirízes papírral. 
Én mit csináljak? Az osztály kuncogott. A tanítónéni megdöbbenve állt egy pillanatig, azu-
tán mentı ötlete támadt. -- Kérd meg valamelyik osztálytársadat. Az majd átadja az édes-
anyjának a tiedet is. Nos, kit szeretnél megkérni?  

Ilonka egy pillanatig körülnézett, majd leszegte buksi fejét, és szégyenlısen mondta: -- Bö-
zsikét. Az Orbán Bözsikét. Így történt, hogy a két kislány együtt ment haza tanítás után. 
Beköszöntek a konyhába. -- Anyuka kérem, tessék kitenni ezt az ablakunkba! A tanítónéni 
mondta. Most írtuk. Karácsonyi levél. A Kis Jézusnak szól. Fontos! -- Máris teszem. Gyer-
tek. A lakásban meleg volt és ragyogó tisztaság. Szınyegek, képek, habos, fehér függö-
nyök...Ilonka megállt a küszöbön. Ránézett formátlan cipıire, melyeken még ott árulkodott 

G y e r m e k o l d a l  
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a múlt heti havasesı sara. -- Így nem megyek be hozzátok. Eltelt a nap. Bözsike lefeküdt. 
Egy ideig próbálta nyitva tartani a szemét, hátha meglátná a titokzatos látogatót, aztán el-
aludt. Álmában az új babaszobával játszott. Ilonkát messze kerülte az álom. Fázott, pedig az 
iskolai nagykendıt is magára csavarta. A nótáskedvő szél utat talált magának a rosszul záró 
ajtó hasadékain, s ezen már nem lehetett beszögezéssel segíteni. A levélre gondolt. -- Még 
soha nem írtam a Kis Jézusnak. Ó, ha meghallgatná! Boldog mosoly suhant az ajkára és 
reggelig rajta maradt. Késıre járt az idı, mire anyuka bejutott a nagyszobába, a levelekhez. 
Szétnyitotta az elsı díszes papírlapot. "Kedves kicsi Jézus! Nagyon szépen kérek egy Juci 
babát, tollat, mint a Bözsikének van. És egy pár cipıt, mint a Bözsikének. Piros ruhát és fe-
hér kötényt, mint a Bözs ikének. És szalagot a hajamba, meg egy medált lánccal, mint a Bö-
zsikének. És azt kérem még, hogy engem is szeressen valaki, mint a Bözs ikét. És ne hara-
gudj rám, mer én jó akarok lenni." Orbánné kétszer elolvasta a kalimpáló betőket. Kicsit 
gondolkozott, aztán lesietett férjéhez, az üzletbe, aki nagy könyvekbe írogatta számadásait. 
-- Nézd csak meg -- nyújtotta át Ilonka sorait, s elmesélte a beszegezett ablak történetét, 
ahogyan Bözsikétıl hallotta. -- Mit gondolsz -- tette hozzá egészen halkan --, talán magunk-
hoz vehetnénk ezt a kislányt. Bözsikénk sem lenne egyedül. Nem jó testvér nélkül felnıni.  
Ha tehetséges, akkor taníttatnánk, ha nincs feje a tanuláshoz, majd csak találunk számára 
valamit. Még az üzletben is segíthetne. Visszamentek a nagyszobába. Sokáig beszélgettek, 
miközben apró kopogások hallatszottak az ablakon. Lehet, hogy a ház elıtti akácfa lengette 
ágait, de lehet, hogy angyalszárnyak zörrentek rajta. Másnap Orbánné a kislányával együtt 
ment az iskolába. Tanácskozott a tanítónénivel, majd bement az irodába, beszélt az igazgató 
úrral. Egyszer Ilonkát is odahívták. Anyuka megs imogatta és kedvesen újságolta, hogy az ı 
levélkéje sincs már az ablakban. Ilonka meg oly hálásan nézett rá a nagy, szomorú szemé-
vel, mint egy kóbor kutyuska, melyet elıször eresztettek be a tőzhely mellé. Apuka ezalatt 
elkezdte a hivatalos dolgok lebonyolítását. Egyelıre annyit elért, hogy szentestén anyuka 
meg Bözsike elmehettek Ilonkáért. Kézen fogva vezették haza. Ó, ha láttátok volna örömü-
ket! Nem is tudom, ki volt közöttük a legboldogabb. Az új otthonban meleg fürdı várta 
Ilonkát. Megkapta Bözsike egyik szép ünnepi ruháját, és neki is szalagot kötöttek a hajába. 
Lábára egyelıre csak papucsot húztak, abban a reményben, hogy a kicsi Jézus a várva várt 
cipıt is megküldi az angyalokkal. Bözsike boldogan ugrálta körül Ilonkát. -- De szép lettél!  
És most már mindig itt maradsz, ugye? Egyszerre csak finom, halk csilingelés hallatszott. 
Így csak a karácsonyi angyalok tudnak muzsikálni. Bözsike dobogó szívvel nyomta le a 
nagyszoba kilincsét. Gyertyák égtek, csillagszórók sziporkáztak, s a karácsonyfa ágai meg-
hajoltak a cukordíszek, almák és aranydiók súlya alatt. Ó, minden olyan volt, mint az álom! 
Elénekelték a Mennybıl az angyalt. Bözsike az utolsó soroknál már odaszaladt a babaszo-
bához, letérdelt, és onnan folytatta az éneket. Ilonkát a néni vállánál fogva tologatta maga 
elıtt. -- Menj csak, menj, kislányom! Végül is kezébe kellett adni minden darabot. Az új ci-
pıt, a piros ruhát, a fehér kötényt, melynek még a szabása is egyforma volt a Bözsikéével.  
Megkapta a kért babát, sıt a babaszobát is. Csak a bútorok meg a babaruhák színe volt más, 
hogy mindegyik kis lány megismerhesse a magáét. Ilonka arcára rózsákat festett az öröm. 
Szólni nem tudott, csak odaállt a fa alatti kis jászol elé, s magához szorította a sok-sok aján-
dékot. Anyuka meg apuka összenéztek, aztán odaléptek hozzá, és átölelték mind a ketten. -- 
Ezentúl itthon vagy nálunk, s ha a jó Isten is úgy akarja, mi leszünk a te szüleid. Ebben a 
pillanatban Bözsike látni vélte, hogy a jászolban fekvı Kisjézus mosolyogni kezdett, és fel-
emelve viaszszínő kezecskéjét, megáldotta az egész családot.  

Én azt hiszem, Bözsike nem is tévedett. 
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Karácsonyi rejtvények   
gyermekeknek 

A megfejtéseket zárt borítékban, névvel ellátva, dec. 26-ig adjátok le a sekrestyében. 
 A helyes megfejtık között ajándéksorsolás lesz december 28-án a 8.00 órai  

szentmise után a templomban. Eredményes munkát kívánunk! 

Áldott szép ünnepet kívánunk nektek! Örülünk, 
mert Isten Fia emberré lett, mert Jézus 

megszületett Betlehemben!  
De vajon mit jelent a Betlehem szó?  

1.A Krisztus szó jelentése 
 

                    

2. Káin testvére 
 

                    

3. A Sátán más szóval 
 

                    

4. A három király egyike 
 

                    

5. Örömhír 
 

                    

6. Akit Jézus helyett szabadon enged-
tek 

                    

7. Ennyi nap alatt teremtette Isten a vi-
lágot 

                    

8. Ahonnan Jézus a mennybe emelke-
dett / ....hegye / 

                    

9. Zsidó vallásos felekezet / képmuta-
tó / 

                    

Mi a teljes telefonszám? ABC-DEF  ���� ���� ���� - ���� ���� ����   

 
  - Vonjál ki 7-et Jézus életkorából, amikor szüleivel fölment a jeruzsálemi temp-

lomba: B 
  - Vedd a négyzetét annak a számnak ahány évesnél fiatalabb gyerekeket öletett 

meg Heródes: A 
  - Cseréld meg a számjegyeket: Ennyi napos volt Jézus, amikor a templomban 

bemutatták: EF 
  - Születése után ennyi nappal történt Jézus névadása: C 
  - Ennyi pásztor érdeklıdött Jézus után Heródesnél: D 
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Bibliai vetélkedı a plébánián 
November 22-én „Ki mit tud” a Bibliából, vetélkedıt rendeztünk Szent Lukács evan-
géliuma alapján három korcsoportban.  
Délelıtt 10 órától az óvodásokat fogadtuk, szüleikkel együtt. Jézus születése és halála 
témakörbıl tíz-tíz kérdésre feleltek az „igaz”, vagy „hamis” kockák felmutatásával. A 
kicsik komoly tudásának együtt örültünk a szülıkkel. A tízórai elfogyasztása után 
megnéztük a „Mária kis szamara” c. rajzfilmet, majd az ajándék könyvek és Kinder 
tojások átadására került sor, melyet mind a 13 résztvevı megkapott. Név szerint: Pa-
lotai Patrícia,  Horváth Bence, Restás Donát, Sára Áron, Lovas Johanna, Parkánszki 
Panna, Karácson Péter, Kovács Marcell, Szabados Ákos, Szabados Sándor, Laczkó 
Barnabás, Mohos Borbála, Kelemen Boglárka.  

Az alsó- felsı tagozatos iskolások, és a bérmálkozásra készülık délután 3 órától ver-
senyeztek, korcsoportnak megfelelı nehézségő kérdéssorral. A 16 résztvevı könyvju-
talmat, könyvjelzıt, és emlékképet kapott, a helyezettek pedig külön díjakban is ré-
szesültek. „Szeretetlakomával”  fejeztük be az ünnepi együttlétet. A tudáspróba nyer-
tesei az alsó tagozatból: 1. Fekete Márk, 2. Laukó András, 3. Sárvári Nikolett, 4. 
Zlatnik Anna, továbbá 5. Bajusz Zsuzsa, 6. Palotai Boglárka. A felsı tagozat és a bér-
málkozók csoportjából: 1. Lobmayer Máté, 2. Cserni Bálázs és Kolonics Tamás, 3. 
Fera Zsuzsa, 4. Juhász Gergı, továbbá 5. Bajusz Marietta, 6. Sárossy Anikó, 7. Baran 
Péter, 8. Lobmayer Márton, 9. Baran Jennifer.  

Ezúton is köszönetet mondunk a plébános Úrnak, és a hitoktatóknak a felkészítésért, 
azoknak a szülıknek, akik lehetıvé tették, hogy gyermekük részt vehetett ezen a ren-
dezvényen, valamint Ruzsainé Annuskának és Iványiné Margitkának, akik sütemé-
nyekkel járultak hozzá a vendéglátáshoz.      (Sohanné Mariann) 

További képek a14. oldalon!   
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Mi volt Szent Pál apostol  
igehirdetı „módszere”,  

melybıl mi is tanulhatunk? 
 

Szent Pál igehirdetı „módszere” négy felis-
merhetı formát öltött.   
1. A személyes jelenlét (az Apostolok Csele-
kedeteiben gyakran említi, hogy nem néhány 
hónapot, hanem éveket is eltöltött egy-egy 
helyen);  
2.  Tanúságtétel (tanúságot tett megtérésérıl: 
lásd Gal 1,11-24); ApCsel 9,1-20; ApCsel 
22,1-22; ApCsel 26,1-24).;  
3.    Konkrét tanítás;  
4. Levelezés (Az Újszövetségben 13-14 levél 
köthetı a személyéhez.) Ezeken keresztül ér-
te el azok szívét, akik befogadták tanítását. 
Amikor megérkezett egy városba, meg akarta 
ismerni a helyi szokásokat. Megnézte, hogy a 
város mit „mond” az emberekrıl, értékeikrıl 
és kultúrájukról, de leginkább a hitükrıl. 
(Minden ember hisz valamiben, de ez nem 
mindig vallásos hit. Pálnak fontos volt, hogy 
ismerje a helyi lakosság szívét – mire fogé-
konyak, és mi segíthetne abban, hogy Jézus 
Krisztust és evangéliumát befogadják. (Lásd 
ApCsel 17,22-33). 

Ezt a módszert - a személyes kapcsola-
tot és jelenlétet, a figyelmet és érdeklıdést - 
mi is alkalmazhatjuk, a tanítás csak ezután 
következik.  Ez egy küldetéstudatos jelenlé-
tet jelent. Érdeklıdött, figyelt, miközben tud-

ta, hogy a legnagyobb értéket hordozza, ami-
re minden ember hivatott: személyes kapcso-
latot az irgalmas és megbocsátó Istennel Jé-
zus Krisztus és Egyháza által. 

Megkérdezhetjük magunktól: hogyan 
keressük a másokkal való kapcsolatot? Elzár-
kózunk elıle? Félünk, hogy nem tudunk 
megfelelni? Nem tudunk mit mondani? Szé-
gyenlısek vagyunk? Attól tartunk, hogy ha 
hitünk legfıbb pontjaira térünk, kinevetnek? 
Talán nem is tudjuk megfogalmazni, melyek 
a legfıbb igazságok? Hol lennénk, ha nem-
csak Pál, hanem a többi apostol is így állt 
volna hozzá a küldetéshez? Valószínő, hogy 
hasonló gondolatok fordultak meg bennük is, 
de a Krisztus iránti szeretet és ragaszkodás 
legyızte a félelmet, mert aki szeret, abban 
nincs félelem. Talán ez a legnagyobb akadá-
lyunk, hogy nem szeretünk eléggé! A da-
maszkuszi úton találjuk magunkat? Krisztus 
mit kér tıled hited által? 

 
Pál apostol nemcsak az emberek szívét 

akarta megismerni, hanem Isten akaratát és  
tervét is. Tanult! Megértette, hogy az Ószö-
vetségben rejlı Isten ugyanaz, aki Jézus  
Krisztus Istene, aki kinyilvánította neki Jézus  
Krisztust. Ez az Isten mindennek a teremtıje,  
a legfıbb Úr, minden társadalom, a történe-
lem Ura. Megértette, hogy Jézus Krisztus a 
Messiás, akit Isten ígért. Istennek a szövetség 
iránti hősége ámulatba ejtette Pál apostolt.  
Felfogta, hogy Jézusnak meg kellett halnia a 
keresztfán, hogy a bőn bilincseit megtörje, és 
az embereket megszabadítsa a sátán hatalmá-
tól. Ezért minden megkeresztelt ember új éle-
tet kapott Krisztusban, ami múlandó életünk-
re korlátozódik. Ezt minden embernek felkí-
nálja Isten Jézusban és Jézus által. Ha Jézust 
és tanítását elfogadjuk, akkor Egyházát is. 
Ezzel együtt a szeretet és a megbocsátás szá-
munkra az egyetlen életúttá válik. Érdeklıd-
jünk! Tanuljunk! Tegyünk tanúságot – mit 
kaptál hited által? Ne féljünk kimondani az 
igazságot másoknak, még akkor sem, amikor 
kényes erkölcsi témákra kell kitérni.  
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V. Váci Egyházmegyei Lelkipásztori Napok 
(Máriabesnyın és Gödöllın 2008. november  12-15-ig) 

Immár ötödik alkalommal győltek össze a váci Egyházmegye lelkipásztorai és világi mun-
katársai, hogy közösen munkálkodjanak az Egyházmegye, ezen belül az egyházközségek 
megújulásán. A november 12-15. közötti 4 napos  együttgondolkodás – melyen Kerepesrıl 
is részt vett 7 fı – jelmondata: „A JÖVİ EGYHÁZÁT ÉPÍTJÜK”.  
 A Bazilikában bemutatott Veni Sancte szentmise után Dr. Beer Miklós megyéspüspök 
atya nyitó gondolatai következtek: korlátolt a látásunk, szők-látókörőek vagyunk. Fogalma-
ink beszőkültek, nem beszélünk már becsületrıl,tisztességrıl, igazságról stb... Nem vesszük 
észre, hogy alattomos ködbe megyünk, ködben vagyunk. Ezzel a Püspök Atya arra akart 
utalni, hogy az Egyház problémákkal küzd. Az Egyház püspökökbıl, papokból és hívekbıl 
áll. A bajaink leginkább abból adódnak, hogy elhagytuk a Krisztusi alapokat, vagy talán 
nem egészen rá építettünk. Számba kell venni tehát, hogy miben tértünk el Krisztustól, és 
miben kell visszatérni hozzá. Ma nekünk nem jelen helyzetünkön kell keseregni, hanem ar-
ra kell törekedni minden erınkkel, hogy múltunk alapjain állva újjá szülessen, megújuljon 
az Egyház. Krisztusból kell újjászületnie a „maradéknak”, amelyik még hőséges Krisztus-
hoz és benne látja élete értelmét. Így aztán a hitben való látással, a hit szemüvegén keresztül 
át lehet látni a ködön. 
 Barta Angéla Szociális nıvér kitőnı elıadásából, mely a Biblia szerepérıl szólt, meg-
erısítést kaptunk, hogy mi hívı testvérek harcostársak vagyunk. Jézus Krisztus a vezérünk, 
aki már megnyerte a háborút, nekünk már csak a csatákat kell megnyerni. Ki ellen harco-
lunk? A gonosz lélek ellen. Szüntelen harcolni kell, mert az ördög nem alszik. Fegyverünk 
az Isten Igéje (Bibliaolvasás, imádság, szentmise, szentségimádás, böjt stb...) 

A jövı Egyházát építjük. Ebben az építésben kulcsszerepet játszanak a családok, ezért a 
négy napon keresztül, több elıadás a családok megváltozott helyzetével, a 
családpasztorációval, a családok megújulásával foglalkozott. Hangsúlyt kapott a házassági 
felkészítés. A házasok is evangelizálásra, (a hit továbbadására) kötelezettek, mint a papok. A 
házasság szentsége tehát kötelezi a szülıt gyermeke hitre-nevelésére.  

Csodálatos élményt jelentett a „Teréz anya” címő musical részleteibıl összeállított elıadás.  
Minden nap Isten dicsıítésével, szentmisével kezdıdött és este hálaadó imával, Szentség-
imádással végzıdött.     (Gazdag Béla a Lelkipásztori tanács tagja) 

 



 Krisztus születésének idıpontja 
Ha a pontos évet nem is tudjuk meghatározni, két történelmi ese-
mény a segítségünkre siet: az egyik Heródes halálának idıpontja, 
a másik pedig egy Augustus császár által elrendelt népszámlálás. 

Krisztus születésének idıpontját nem könnyő meghatározni. 
Még az i. sz. 6. század elején is Diocletianus császár trónra lépésének idıpontjától számítot-
ták az éveket (korábban pedig Róma legendás alapításától). Dionysius Exiguus római apát 
volt az, aki elsıként javasolta, hogy ne egy pogány császár uralkodásának kezdetét, hanem 
a kereszténység számára legfontosabb eseményt, vagyis Jézus születését vegyék a kiinduló-
pontnak. Ezt a dátumot azonban senki nem ismerte. Az apát a Biblia és korábbi egyházatyák 
munkái alapján végül is oda lyukadt ki, hogy Krisztus Augustus császár uralkodásának 28. 
évében született. Ez lett a "Kr. u. 1." év. 

Itt azonban mindjárt 4 évnyi tévedés történt, mivel Augustus ekkor már valójában 31 éve 
volt hatalmon, csak az elsı négy évben még Octavianus néven uralkodott. Ha az apát ezeket 
az éveket is beszámítja, akkor a születést 4 évvel korábbra kellett volna tennie. Egy további 
év pedig azért "veszett el", mert akkoriban még nem ismerték a nullát, így a Kr. e. 1 és a Kr. 
u. 1 között valójában 2 év a különbség. Ezek alapján Krisztus születése és idıszámításunk 
kezdete között 5 évnyi eltérés van, amennyiben az apát által használt adatok hitelesek. Erre 
azonban nincs bizonyítékunk, így pár év különbség még belefér a képbe.  

A Biblia szerint Krisztus születése Heródes király idejében történt. Bármilyen lexikonban 
elolvashatjuk azonban, hogy Heródes Kr. e. 4-ben halt meg. Ezt a dátumot egy olyan láza-
dás idıpontjának megállapításából tudjuk, amelyrıl Josephus Flavius számol be A zsidók 
története c. munkájában. A lázadás Jeruzsálemben tört ki Heródes életének vége felé, mert a 
rómaiak egy aranyozott sast függesztettek ki a templom fıkapuja fölé. Heródes leverte a lá-
zadást, a vezetıket máglyára küldte. Azon az éjszakán holdfogyatkozás volt.  

A csillagászok bármilyen idıszakra és földrajzi helyre ki tudják számítani a múlt és a jövı 
hold- és napfogyatkozásait, így megállapították, hogy ebben az esetben vagy egy Kr. e. 5-
ös, vagy egy évvel késıbbi esemény jöhet szóba. Az elıbbi sokkal látványosabb, ezért feltő-
nıbb volt. A történelmi források alapján a lázadás és Heródes halála között - amely a zsidó 
húsvét elıtt következett be - még több hónapnak kellett eltelnie. Így - mivel a Kr. e. 5-ös fo-
gyatkozás ısszel volt - valószínő, hogy Heródes Kr. e. 4 húsvétja elıtt halt meg. Jézusnak 
pedig ezek szerint Kr. e. 4 elıtt kellett megszületnie, ami jól összevág az Augustus uralko-
dásának évei körüli problémával.  

A kérdéses idıtartam másik végének behatárolásához is meríthetünk adatokat a Bibliából. 
Lukács evangéliumának második része így kezdıdik:  Történt pedig azokban a napokban, 
hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az elsı összeírás 
akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.  

Ezek alapján a Kr. e. 8-ban kiadott császári rendelet jöhet szóba. Augustus összesen három 
összeírást (vagyonösszeírást és népszámlálást) rendelt el uralkodása alatt - ezt az ankarai 
Augustus-templom falán lévı felirat tanúsítja. Aki ismeri az Újszövetséget, jól tudja, hogy 
Jézus akkor született, amikor József és Mária Betlehem városába mentek, hogy összeírják 
ıket. Összegezve az elmondottakat: Krisztusnak Kr. e. 8 és 4 között kellett megszületnie. 
Az eseményt csodálatos égi esemény kísérte.  
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JOGI SAROK         

 A HASZONÉLVEZETI JOG  

Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában 
álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti.  

A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonost a rendelkezési jog,                                                         
továbbá a dolognak a haszonélvezeti jog sérelme nélküli megterhelésének joga illeti, 
azaz például a haszonélvezettel terhelt ingatlant eladhatja, de az eladás – a tulajdonos-
váltáson túl – a haszonélvezeti jog jogosultjának érdekeit nem sértheti. A haszonélve-
zeti jog forgalomképtelen, azt átruházni senkire sem lehet.  A haszonélvezet tárgya 
rendszerint ingó, vagy ingatlan dolog. A haszonélvezı jogosult a birtokláshoz és a bir-
tokvédelemhez, még a tulajdonossal szemben is. Erre mondják azt, hogy a haszonél-
vezeti jog erısebb a tulajdonjognál is.  

  

A haszonélvezeti jog korlátozott idıre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat 
fenn. A haszonélvezeti jog alapulhat szerzıdésen, jogszabály valamint bírósági vagy 
hatósági rendelkezésen. Jogszabályon alapuló haszonélvezeti jog az özvegyi haszon-
élvezeti jog (özvegyi jog). A haszonélvezeti jog létrehozásához az szükséges, hogy az 
ingó dolgot a jogosultnak átadják, ingatlan esetében a haszonélvezeti jogot be kell je-
gyeztetni a földhivatalba is.  

 

A haszonélvezı köteles viselni a dolog fenntartásával és használatával járó terheket a 
rendkívüli javítások és helyreállítások kivételével; terhelik azok a kötelezettségek, 
amelyek a dolog használatával kapcsolatosak, és köteles viselni a dologhoz főzıdı 
közterheket. 

 

 A haszonélvezı köteles a tulajdonost a dolgot fenyegetı veszélyrıl és a beállott kár-
ról értesíteni - ideértve azt az esetet is, ha ıt harmadik személy a haszonélvezet gya-
korlásában akadályozza -, köteles továbbá tőrni, hogy a tulajdonos a veszély elhárítá-
sára, illetıleg a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

 

A haszonélvezet megszőntével a haszonélvezı köteles a dolgot visszaadni. A haszon-
élvezı felelıs a dologban bekövetkezett károkért, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt 
el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A tulajdonos jogosult a haszonél-
vezet gyakorlását ellenırizni. 

Legközelebbi rovatunkban a használat jogával foglalkozunk. 

 
                 Dr. Fila László ügyvéd   Telefon/fax: 06-28-480-163  
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Bibliai vetélkedı a plébánián 

KEGYELMEKBEN ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG   
KARÁCSONYT ÉS ÁLDÁSOS, ÚJESZTENDİT 

KÍVÁNUNK AZ EGYHÁZKÖZSÉG MINDEN CSALÁDJÁNAK!  
 

SZERETETTEL ÉS  IMÁVAL:  

Frajna  András  plébános  

és a szerkesztı Munkatársak 
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A plébániánkról jelentjük …  

Elkészült a 2009.évi Karitász naptár, kerepesi archív fotókkal, 
amelyek idıtálló emlékeket idéznek Kerepes lakóinak. Meg-
vásárolható a templom sekrestyéjében, vagy a Karitász-
tagoknál. Szilasligeten kérjük összegyőjteni a megrendelése-
ket! Ára 1000.- Ft. -  A naptár megvásárlásával a karitász 

munkáját, ill. a rászorulókat támogathatjuk. Az elmúlt évben a befolyt támogatás-
ból 50 családnak tudott a karitász szeretetcsomagot összeállítani.  
 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a 
templom és a kápolna karácsonyi takarításához, és díszítéséhez.  

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK DECEMBERI PROGRAMJAI  
 

december 13.  Családos lelki-nap 9-17.00 ig  Vezetıje:Kemenes Gábor atya 
    helyszín: a Faluház 

december 15-24.  Szállást keres a Szent Család - minden nap  Kerepesen és 
    Szilasligeten  

december 20. Szentségimádás a templomban a reggeli szentmisétıl - 
12.00-ig  „Adventi lelkigyakorlat” a templomban 18.00 –kor  
Vezetıje:Borsos József pálos szerzetes atya  

december  21. 8.00 órai és a 11.00 órai szentmisén „Adventi lelkigyakorlat” 
folytatása   

december 21. „Karácsonyi koncert” - gitáros áhítat a templomban az esti 
szentmise után 

december 24. délelıtt Betlehemezés  (feliratkozás a templomban és a kápolnában) 

 december 24. 16.00   Pásztorjáték a templomban 
17.00   Pásztorjáték a kápolnában  

december 28.  A 8.00 órai szentmise után a  „LÉPCSİK” gyermekrejtvé-
nyének sorsolása a templomban (leadási határidı dec. 26.) 

december 31.  17.00 szentmise és hálaadás  
 

 Mindenkit szeretettel hívunk és várunk közösségi programjainkra! 

ADVENTBEN A RORÁTÉ SZENTMISÉK 6.00-KOR KEZDİDNEK! 

AZ ELİRE BEJELENTETT BETEGEK KARÁCSONYI LÁTOGATÁSA  

DECEMBER 15– 16– ÁN DÉLELİTT TÖRTÉNIK. 
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Mezei Mária - Vallomástöredékek 
…...és vigyázz, ember, minél kevesebb az úti csomagod, annál közelebb vagy a Célhoz, s aki 
mindenét és mindenkijét elvesztette, az nagyon figyeljen, áhítatosan figyeljen, mert ahhoz 
már nagyon közel van a Cél: ahhoz már nagyon közel hajolt az Isten. 

Te Gıgös, még mindig hozzád szólok. Hozzád, aki nagyhatalmú, tekintélyő, magas rangú 
hivatalnok voltál. Te voltál az, aki felvetett fejjel büszkén vitted feketére festett bajuszodat s 
csak minden tizedik köszöntést fogadtad kegyes biccentéssel. Emlékszel-e rám? Mert én 
nagyon jól emlékszem rád. Ott ültél szemben velem a teherautón, ami vitt bennünket az is-
meretlen felé - akkor úgy éreztük, a halál felé. Emlékszem alázatos tekintetedre, a szemed 
sarkán kibuggyanó könnyre, amivel elhagyott gyermekeidet sirattad. Győrött . arcodra, ko-
pott bajuszodra, amirıl úgy kopott le a festék, mint lényedrıl a hazugság. Ó, hogy megsze-
rettelek akkor, te szegény-szegény Gıgös - ott, azon az úton kezdtél ember lenni végre. Én 
azon az úton, az ismeretlen felé vezetı úton találkoztam az Istennel, s visszajöttem vele, ál-
tala és érte. 
Téged otthagytalak egy ablakban, riadt szemekkel s alig pis logó reménnyel. De hiszem és 
remélem, hogy te is megtalálod az utad értelmét s akkor visszajössz közénk - ıszen és 
ıszintén igazi emberként. 
S most hozzátok szólok, öklöt rázó szegény bosszúállók. Ti vagytok mindnyájunk közül a 
legsajnálatraméltóbbak, mert a tiétek a legnehezebb szerep. Most rátok gondolok, akiknek 
valóban volna miért bosszút állni. Rád, te sárga arcú, fáradt tekintető Kapitány, akinek min-
denkijét megölték egy jelszó nevében, s ki most azzal próbálod vigasztalni magad, hogy te 
kínzol másokat. Megértelek, de végtelenül sajnállak. Sajnáltalak már akkor is, mikor gú-
nyos mosollyal figyelted tántorgásomat a hajnali országúton, ahogy a többi szerencsétlen 
között, kínlódva cipeltem a batyumat s még nagyobb kínnal cipeltem magamban az értet-
lenséget, hogy miért, miért kell nekem, éppen nekem itt vánszorogni ? Mert akkor még nem 
értettem meg az igazi tartalmát annak az unalomig ismert bibliai mondatnak, hogy "az Isten 
útjai kifürkészhetetlenek". Akkor lázadtam, vergıdtem, kínlódtam s homályos szemekkel 
láttalak csak, Kapitány, de haragudni akkor sem tudtam rád, amikor - megtaszítottál. Szere-
ped olyan nehéz lehet, s milyen boldogtalanná tehet téged. Látod, tılem lassan vett el a jó 
Isten mindenkit, akiket szerettem, de amíg meg nem bocsátottam Neki és a világnak azt, 
hogy egyedül maradtam - addig mindig szomorú, sápadt és boldogtalan voltam -, hasonlí-
tottam egy kicsit hozzád, Kapitány. 
 És te, szerencsétlen, hamis fogú, cseh nyelvő szabó, akivel soha még szót sem váltot-
tam, mondd, ki öntötte beléd azt a mérhetetlen és fékezhetetlen győlöletet irántunk, magya-
rok iránt, hogy engem, akit nem is ismertél, meg akartál öletni csak azért, mert magyar va-
gyok ? Lehet - mondd, lehet - hogy mi magunk, magyarok ? Félek, nagyon félek, hogy 
igen. Talán az apáink vagy az ükapáink voltak igaztalanok, értetlenek, szeretet nélkül valók 
ıseiddel, s most termi meg a régi rossz mag nekünk, késıbbi utódoknak a győlölet gyümöl-
csét. - Jaj, mennyi szeretet és mennyi türelem kellene, hogy kiengesztelhessük azt a sok-sok 
megsértett lelkő, elcsorbított mosolyú cseh és más nyelvő szabót! - Mennyit? Pontosan any-
nyit, amennyi győlöletet adnak ık nekünk. Mert ez törvény : a sötétséget csak a világosság, 
a győlöletet csak a szeretet oszlathatja el. 
 
 S most nektek üzenek furcsa, hangoskodó, kicsi, úgynevezett "emberbarát" családok. 
Nektek, akik alig vesztettetek valamit. Megvagytok mindnyájan, megvan a házatok, a búto-
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rotok, megvan a munkátok és a bundátok, de a hiányzó zöld sál miatt keservesen siránkoz-
tok s a hiányzó zöld sál nevében kértek el, amit lehet a hozzátok, "emberbarátokhoz" mene-
külı vándortól. Ti, akiknek a gyermeke sápadtan és gúnyosan mosolyog - ti vigyázzatok! 
Mert az Isten szeretet, igen - de könyörtelen szeretet, aki elıbb csak a zöld sálat veszi el tı-
led, de ha ez nem elég neked, elveszi a bundát, a bútort, a házat, letörli a gyermeked gúnyos 
mosolyát és semmilyent sem fest helyette, téged pedig addig ıröl, amíg ki nem sajtolja be-
lıled egy kis cseppjét a szeretetnek. De addig, addig nehéz lesz az út. 
 
Ezért üzenem hát, hogy vigyázzatok ! Ne sirassátok a zöld sálat, hanem ha van még egy pi-
ros, adjátok oda annak akinek semmilyen sincs. Talán - talán akkor elıkerül egyszer még a 
zöld is. 
S most te figyelj egy kicsit, te Kételkedı. Te, aki már nem érzed jól magad a világban. Te, 
aki nyugtalan vagy, ingerült, rosszkedvő, mert állandóan hiányzik neked valami. Te, aki ká-
bulttá iszod, dohányzod, csókolod, dolgozod magad, csak hogy elhallgattasd a Hangot, ami 
kiabál benned a megnevezhetetlen, megfoghatatlan, elérhetetlen valami után, amit nem ta-
lálsz meg se borban, se dohányban, se csókban, de - nem találsz meg a görcsös, lihegı mun-
kában sem. Te, aki már sejted, hogy tulajdonképpen Istent keresed, de Tamás-lelked jelt kí-
ván és csodát követel ahhoz, hogy hinni tudjon. Te - aki én is voltam valaha - figyelj ide!  

Tudod-e, mi a csoda?  
A Csoda az, hogy élünk! Hiszem és vallom, hogy külön-külön mindannyiunknak, akik élet-
ben maradtunk, személy szerint fogta. az Isten a kezünket, hogy megmentsen bennünket - s 
ı tudja, hogy miért! Mert İ volt az, aki idejében elvezetett engem Pestrıl, İ volt az, aki be-
tegséget adott nekem, hogy még ha akarnék se tudjak visszatérni. İ volt az, aki felfogta kö-
rülöttem a sivító golyókat, mikor az emberi közömbösségtıl kergetve egyedül és kétség-
beesetten futottam az erdın. İ volt az, aki a kellı pillanatban eltörte a lábam, s ezzel két 
hónapi menedéket adott a csendırös hazatoloncolás elıl. İ volt az, aki elaltatott egy éjsza-
kán, amikor mindenki reszketve várta a halált hozó robbanást. És İ volt az, igen Ö volt az, 
aki messze, künn Lengyelországban egy kicsi ház lépcsıjén várt rám ahová egy szál ruhá-
ban, minden reményt és minden segítı szeretetet messze magam mögött hagyva, hihetetlen 
és halált jelentı váddal terhelve, roskadó lábbal és összeroskadt hittel egy furcsa fényő ha-
vas délután beléptem. Ott állt a lépcsın - idegen egyenruhában – rám nézett hosszan s cso-
dálkozó hangon magyarul megszólalt: "Hogy kerül maga ide M. M. ?" Óh ne, most ne 
mondjátok azt, hogy "érdekes véletlen". Ez nem "érdekes" és nem "véletlen". Ez a Csoda 
volt. Mert nem csodálatos-e az, hogy azt a teherautót máshova küldték, s mégis "véletlenül" 
éppen ennél a kis háznál állt meg? Nem csodálatos-e, hogy éppen az a pesti zsidófiú állt ott 
a lépcsın; aki ismert, s tudott minden úgynevezett "jót" rólam, jobban emlékezett minden 
emberséges kis cselekedetemre, mint én magam. Nem csodálatos-e elgondolni, hogy ha 
nem éppen ez a fiú áll ott, akkor távolban minden igazoló lehetıségtıl, az olyan váddal 
szemben, mint amivel engem a győlölet megvádolt, bizony nagyon röviden szoktak intéz-
kedni? 
Nem, ez nem "érdekes véletlen", ez igenis a térdre kényszerítéses, „égzengéses Csoda” volt, 
amire vártam, amiért kínlódtam egész életemben, ami feloldott minden kételyt és bizonyta-
lanságot bennem. A Csoda, ami véglegesen és megmásíthatatlanul rávezetett az Útra, amin 
mennem kell. A Csoda, ami világít bennem és világít elıttem, hogy soha-soha többé el ne 
tévedhessek. - Hogy mi volt az ára, nem fontos, ha százszor ennyi lett volna, mind kevés 
lett volna. És köszönök minden gonoszságot, minden ridegséget, minden megalázást, min-
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den ésszel fel nem fogható rosszakaratot, mert minderre szükségem volt, hogy elkerülhessek 
a lengyelországi kis ház lépcsıjére s ott szemtıl szembe állhassak a könyörülı Istennel. 
 
És ez a csoda nemcsak velem történt meg. Megtörtént veled is, te Kételkedı, megtörtént 
mindnyájatokkal Gıgösek, Bosszúállók és Hivık, hiszen másként nem ülhetnétek itt! Nézz 
magadba Ember, és nézz vissza az elmúlt esztendıkre. Lehetetlen, hogy olyan érzéketlen, 
olyan elvakult, eltompult légy, hogy ne lásd meg a te személyes életmentı csodádat. Meg 
vagyok róla gyızıdve, hogy nem egy, de tíz úgynevezett "véletlent" találsz, ami ha nincs - 
ma már te sem vagy. 
 
Nézz magadba s azután nézz az égre és halkan, csendesen mondd ki a szót : Köszönöm. - S 
a pillanatban, mikor ezt kimondtad, megtelsz hittel, megtelsz örömmel, megtelsz hálával, 
megtelsz erıvel, megtelsz szeretettel: betelsz az Istennel. 
 
Ó igen, hiszem és vallom, hogy a végsı értelme ennek az elmúlt idınek: megélni a nagy 
csodát - életben maradni, a csodán keresztül megtalálni Istent, aki maga a Szeretet, betelni 
Istennel, betelni szeretettel, a szeretet segítségével rálépni az Útra, a szeretet útjára s elvé-
gezni a Feladatot, azaz leélni az életet a szeretet nevében. Igen, ki merem mondani: Isten or-
szága soha olyan közel nem volt hozzánk, mint éppen most. Isten országa, ami bennünk 
van, s ami egyenlı az új ember, a szeretettel teljes ember megszületésével.  
Most, igen most, amikor úgy érzed és úgy látod, hogy eltőnt a szeretet a földrıl, mert eltőnt 
mellılünk a sok szeretetforrás és szeretetmankó, eltőnt az anyánk, az apánk, a gyermekünk, 
eltőnt a szerelmünk, eltőnt a barátunk s árván és önzıen sírunk a szeretet után. Tudod-e, mi 
az értelme ennek a nagy árvaságnak? 
 
Éhessé és szomjassá tett bennünket az Isten a szeretetre, azért vett el körülöttünk minden 
szeretetforrást, hogy szomjas kínunkban végre önmagunkban próbáljunk meg kutatni utána. 
S ekkor ébredünk rá a legnagyobb Titokra, hogy a Szeretet, mint mag a földben, bennünk 
alszik, de csak akkor ébred és csak akkor éltet, ha önzetlenül tovább adjuk másnak. Mert az 
önzı, befelé irányuló szeretet - az önszeretet – nem csak kifelé pusztít, pusztít befelé is - el-
pusztít végül Téged is. De az önzetlen, kifelé irányuló szeretet - a felebaráti szeretet - épít és 
éltet másokat s magadat egyaránt. Ezt az országot elpusztították, az egyéni, osztályi, faji, 
nemzeti önszeretet nevében. Újjáépíteni a magunk és mindenki számára egészséges, boldog 
országgá újjáteremteni, az önzetlen, mindenkire kiterjedı felebaráti szeretet nevében lehet!  
Az Isten nevében lehet - mert az Isten: a Szeretet, s bennünk, magunkban a szeretet az az 
isteni mag, ami a mi létünk legbelsıbb lényege, s az emberi élet értelme nem lehet más, 
mint felfedezni ezt a magot, táplálni, öntözni -, hogy felnövekedve betöltse egész valónkat s 
ilyen módon beleolvadjunk az isteni szeretet egészébe, belesimuljunk a világ harmóniájába. 
S tudod-e, mi ez az állapot kedves embertársam? Ez az amit úgy hívunk: boldogság, teljes-
ség, - ez az üdvösség. 

 
Boldog akarsz lenni? Elıször is kezd el Te magadat újjáteremteni. Lépésrıl 
lépésre haladj befelé és tégláról téglára bontsd le magadban az önzés falát. 
Legelıszır is tanuld meg a lemondást, - ha még ez a szörnyő háború-iskola 
meg nem tanított volna rá. Mert hogy iskola volt, azt ugye mindnyájan tudjuk.  

            (folytatjuk) 
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Alázat és gıg 

Egyházi megújulásunk  

akadályairól 
Isten országát képviseli az egyház a földön. 
Legalábbis arra kell törekednie, és éppen 
ezért állandóan meg kell tisztítania a kor-
mányzásában ráragadt evilági uralkodás i, 
kormányzási módok és eszközök szennyé-
tıl. Állandóan meg kell újulnia ezért, visz-
szatérni nem e világból való sajátosságai-
hoz. Ennek a megújulásnak legnagyobb 
akadálya a gıg, az alázat hiánya. A gıg az 
ember ısbőne, az eredeti bőn lényege, 
melynek a Paradicsomból való kiőzetés volt 
a büntetése. Így költözött el Isten országa e 
Földrıl. Jézus akarja visszahozni e Földre, 
mert nincsen jól ez így: nem lehet ennyire 
távol egymástól a kettı. Az egyházban any-
nyira van benne már Isten országa, ameny-
nyire az megszabadul az ısbőntıl. Ez az 
ısbőn annál nagyobb, mennél magasabban 
követik el, mert a fennlévı hatalommal fel-
ruházott, akit sokan ismernek és sokan kö-
vetnek, nemcsak vétkezik, hanem meg is 
botránkoztat. Így vezetett az ısbőn már 
többször is egyházszakadáshoz. Ez a szaka-
dás pedig állandó, amennyire állandó a gıg 
megnyilvánulása: idınként elszakad egy-
két lélek, idınként egész szekták alakulnak, 
idınként nemzedékek keresik tapogatózva 
az igazságot, s nem találnak rá 

Alázat és gıg szavunk egyaránt rosszul 
hangzik. E szavakból képzett jelzık elma-
rasztalóak, megszégyenítıek. Az alázatos 
szónál hajlongó, hízelgı, tartás nélküli em-
ber képe jelenik meg lelki szemeink elıtt. A 
gıgösnél nevetségesebb a beképzelt, buta 
ember figurája. Jézus nyomán az evangéli-
umban az alázatos szó más jelentést kap. 
Alázatos, aki nem a saját dicsıségét, javát 
keresi, hanem belátja, hogy az ember hiva-
tása a segítı szolgálat. Nem önmagunk ke-
resése, mert akkor elveszítjük azt. Aki túl-

lép önzésén, meghallgatja a másikat, aki el 
tudja fogadni, hogy másnak is lehet igaza, 
és a másik tanácsa, javaslata, kérése, bírála-
ta nem győlölségbıl, nem gıgbıl, irigység-
bıl fakad, hanem szintén alázatos szolgálni 
akarásból. Csak az alázatos ember képes 
felismerni másban az alázatot. Aki nem e 
krisztusi értelemben alázatos, az hiába mos-
sa meg másnak a lábát, ez üres, farizeusi 
képmutatás marad, mert az alázat megtisz-
títja azt is, aki mást akar tisztára mosni. 

A gıg mindennek az ellenkezıje. Önma-
gunk tiszteletének, csodálatának keresése, 
mások meghallgatásának elutasítása, annak 
rendíthetetlen tudata, hogy én mindig helye-
sen, az evangélium szellemében cselek-
szem. A gıg gyanakvás, rosszindulat felté-
telezése, minden segítı szándékban, véle-
ménynyilvánításban, tanácsban, kérésben, 
bírálatban a másik gıgjét véli felismerni. 

Az én országom nem e világból való! Is-
ten országának földi jelenlétét elsısorban 
nem az Istennek szentelt katedrálisok, egy-
házi paloták, mővészi alkotások, mőemlé-
kek és mőkincsek jelzik, nem kidolgozott 
dogmák, kidolgozott, teológiai munkák és 
eszmefuttatások, hanem az, amire már a 
Megváltó is hivatkozott, amikor János tanít-
ványai megkérdezték: Te vagy-e az eljöven-
dı, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt: 
Elmenvén jelentsétek Jánosnak, amiket hal-
lottatok és láttatok: A vakok látnak, a sánták 
járnak, a halottak föltámadnak, a szegé-
nyeknek az evangélium hirdettetik és bol-
dog az, aki bennem meg nem botránkozik. 
(Mt 11,2) Annyian vagyunk sánták, vakok, 
poklosok és szegények, annyian várjuk a 
vigasztalást, az örömhírt, Isten országának 
jelenlétét köztünk, az igét az iskolákban, 
tereken, közéletben, de csak úgy férhet a Jó 
hír hozzánk, ha nem botránkozunk meg evi-
lági országhoz illı magatartásokon. A krisz-
tusi alázat hiányán.  
     
 Andrásfalvy Bertalan 
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Beer Miklós váci megyéspüspök szeptember 27-én a váci székesegyház-
ban immár harmadik alkalommal avatott lektorokat és akolitusokat. Az 
ünnepi szertartás keretében ezúttal 37 lektor és 22 akolitus avatására 
került sor.  

Az egyházmegyében indult akolitus-képzés gyümölcseként elkötelezett 
férfiak vállalkoztak a liturgikus szolgálatra és a püspök megbízásából a 
közösségépítésre a plébánosok munkatársaként. A képzés elsı évének 
elvégzése után a lektori szolgálatra kapnak megbízást, és sikeres befeje-
zés után, ha alkalmasnak ítélik ıket, akoltusi szolgálatra avatja ıket a 
püspök. 
Az akolitusok szolgálatukkal és életükkel tanúságtételre hívják a közös-
ség tagjait, és a plébánossal együtt szervezik a közösségi életet. Megbí-
zásukat a helyi közösség igénye és a plébános felkérése alapján a püs-
pöktıl kapják. Igeliturgiát tarthatnak, vezetik a hívek imádságát, külö-
nös tekintettel a szentségimádásra, amely az egész közösség számára 
kegyelem forrása. 

Lencse Gyula kántor akolitussá avatása 
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A kerepesi Kalász csoport új tagjainak - Molnár Istvánné, Szalai Jánosné,  
Iványi Imréné  - ünnepélyes avatása november 16-án 
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B UR G O NY A S A LÁ TA 
FÜSTÖLT LAZACCAL  
 
Hozzávalók 4 személyre: 60 
dkg burgonya, 20 dkg ecetes 
uborka, 20 dkg füstölt lazac, 
2 szál zsengehagyma, 0,5 l 
tejföl, 1 csokor kapor, 1 
mokkáskanál minıségi mus-
tár, 1 mokkáskanál friss tor-
ma, 1 kanál capri bogyó, só, 
bors. Elkészítés: Héjában 
megfızzük a burgonyát, 
majd meghámozzuk, és ami-
kor kihőlt, karikára vágjuk. A 
kovászos uborkát és a füs-
töltlazacot apró kockákra 
vágjuk, és a burgonyához ad-
juk. A tejfölt (ha valaki diétá-
zik, használhat joghurtot is) 
kikeverjük a vágott kaporral, 
a zsengehagymával, a mus-
tárral, a tormával és a Capri 
bogyóval. Ezután valameny-
nyi összetevıt egy tálba rak-
juk, és óvatos mozdulatokkal 
átkeverjük. Óvatosan sózzuk, 
mert a füstöltlazac sós.  

RECEPTEK RAKOTT CSIRKEMELL 
A csirkemellet kifilézzük, kiklop-
foljuk. Miután besóztuk a követke-
zı módon panírozzuk be: lisztbe, 
felvert tojásba, majd reszelt sajtba 
forgatjuk. 

Egy tőzálló tálat kibélelünk vékony 
bacon szeletekkel. Belerakunk egy 
sor panírozott csirkemellet, s ezt be-
fedjük gépsonka szeletekkel. Ezt 
addig folytatjuk, míg a hozzávalók 
elfogynak. A tetejét tejföllel meglo-
csoljuk, lefedjük. 

Sütıben addig sütjük, míg a szalon-
naszeletek pirosak nem lesznek, ad-
digra a sütés közben keletkezett le-
vet is beissza a hús. Húsos-tálra az 
egészet tortaszerően kifordítjuk. Hi-
degen is nagyon finom és mutatós. 

SAJTOS KOSÁRKA 
28 dkg liszt, 20 dkg Ráma, 1 tojás, só, 1 tejföl, 1 sajtkrém. 
Összegyúrjuk, a kész tésztát kosárka formákba belenyom-
kodjuk, sütjük. Töltelék:  2 dl tej, 2 evıkanál liszt sőrő pép-
pé fızzük, ha kihőlt hozzákeverünk 2 tojássárgáját és 10 
dkg vajat. A kihőlt kosárkákat megtöltjük krémmel, tetejére 
reszelt sajtot szórunk. 

BÓLÉ-KIVIS, ANANÁSZOS 
Hozzávalók: 6 kivi, 1 ananász, ½ l ananászlé, ½ l 
narancslé, 2 dl citromlé, 2 üveg 0,7 l-es száraz 
pezsgı. Elkészítés: 

A kiviket meghámozzuk, négy részre vágjuk és 
felszeleteljük. Az ananászt meghámozzuk, a kö-
zépsı fás részt kivágjuk, és a gyümölcshúst kis 
kockákra aprítjuk. 

A gyümölcsöket a lehőtött gyümölcslevekkel 
együtt egy bólés tálba öntjük. Tálalás elıtt fel-
öntjük a két üveg pezsgıvel. Tipp: 

Gyerekeknek, alkoholmentesen is nagyon finom 
a bólé. A két üveg pezsgı helyett használjuk 
gyömbéres üdítıt. A pezsgı hozzáadása elıtt a 
bólét 1 napig hőtıszekrényben is tárolhatjuk.  

GESZTENYÉS TEKERCS 
Hozzávalók: ½ kg gesztenyemassza, 1 
Rama, 2 evıkanál rum, 1 tojás, 6 dkg 
vaníliás cukor, keserő csokoládé öntet. 

A gesztenyemasszát 15 dkg vajjal, 2 
e.k. rummal kikeverjük és ujjnyi vas-
tagságúra nyújtjuk. 

Téglalap alakban vizezett zsír-, vagy 
celofánpapírra simítjuk. 

A tojást habosra keverjük a vaníliás  
cukorral és a maradék vajjal. A geszte-
nyemasszára kenjük, összetekerve a 
papírba csomagoljuk. Alaposan 
kifagyasztjuk, majd keserő csokival 
leöntjük. Tálalásig jégen tartjuk. 



 

 

♦ Megjelent magyarul a Szentatya írása Szent Pálról  

A kötet hasznos lehet a pápa gondolatainak megismerésére, melyek feldolgozha-
tók katekézisek, csoportbeszélgetések és egyéni elmélkedések során is. 

Egy teljes évet szán a katolikus Egyház Szent Pál apostol születése kétezredik évfordulójá-
nak megünneplésére. Szent Péter és Pál apostolok ünnepétıl kezdve, tehát egy esztendın át 
világszerte különféle egyházi és kulturális megemlékezések és konferenciák zajlanak, hogy 
a népek nagy tanítójának és apostolának rendkívül színes és gazdag alakját bemutassák. 

A XX. században három pápa is viselte Pál apostol nevét. VI. Pál, akinek halála harminca-
dik évfordulójára is emlékezünk, valamint I. János Pál pápa és Isten szolgája II. János Pál 
pápa. Az ı életük és tevékenységük mutatja azt a missziós lelkületet, mellyel minden föld-
részt bejáró fáradhatatlan lelkipásztori útjaik során példát mutattak a keresztény hívık szá-
mára. 

Ma ismét apostoli módon kell hirdetni az evangéliumot egy összetett világban. Mintha a 
mai kor hasonló lenne a kétezer évvel ezelıtti állapotokhoz. Újra szükség van a tiszta taní-
tásra és a jó lelkiismeretre, a közösségre és az egymás iránti ıszinte szeretetre. Ezt, ahogy 
az elmúlt húsz évszázad is megmutatta nem adhatja meg más, csak az, akit Szent Pál is Urá-
nak és Megváltójának ismert el, a Feltámadt Jézus. A nemzetek apostola és mestere ma 
megint megtaníthat bennünket Krisztus odaadó, életet meghatározó szeretetére, az Egyház 
építésére és az egymásról való törıdésre. 

Szent Pál apostol valószínőleg Kr. u. 8-ban vagy 9-ben született. A két esztendıt is érintı 
jubileumi évre XVI. Benedek pápa korábbi beszédeibıl és írásaiból ké-
szített egy összeállítást. Az aktualitás és az ünneplés érdekében a kötet-
ben helyet kapott a Török Püspöki Konferencia levele, melyet Pál apos-
tol születésének kétezredik jubileumára írtak, mivel ma ebben az or-
szágban található Tarzusz, az Apostol szülıvárosa, valamint a júniusban 
elhangzott, a Szent Péter és Szent Pál liturgikus ünnepén, a Szent Pál-
évet meghirdetı két pápai homília és I. Bartholomaiosz konstantinápo-
lyi pátriárka beszéde. 

XVI. Benedek: Pál, A népek apostola  
Kapható a Szent István Társulat könyvesboltjaiban, ára: 1500 Ft 

♦Ujfalussy Miklós: LEGALÁBB TE SZERESS ENGEM - gondolatok a szentmisérıl - 
címő könyve nemrég jelent meg a Kairosz kiadónál. 1300 Ft. 
Kapaszkodót, segítséget nyújt e kis kötet mindazoknak, akik tudják, s azoknak is, akik bi-
zonytalanok abban, milyen gazdagságból részesülnek, ha tudatosan végiggondolják, mi is 
történik velünk a szentmisén. 

♦Elıadás a Biblia évében  
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében (Budapest, VIII., Szentkirályi u. 28.)  
december 15-én hétfın 18 órakor tart elıadást Zlinszky János ny. egyetemi tanár.  
Címe: A Biblia éve jogászi szemmel. 
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Hírek, programajánlat  
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Fıszerkesztı: Sohan Andrásné 
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 A szilasligeti kápolnában minden hónap 1. vasárnapján   
reggel  8.00 órakor görög katolikus szentmise van.    

Szentmisék  rendje: 
A kerepesi templomban:  

Vasárnap: 8.00 és 18.00 

 Roráte hétköznap:  6.00  

Kivéve csütörtök: 18.00 

 
Szilasligeti kápolnában: 

Vasárnap: 11.00 

Babits Mihály: 
Karácsonyi ének 
Mért fekszel jászolban, ég királya?  
Visszasírsz az éhes barikára.  
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:  
mégis itt rídogálsz, állatok közt. 

Bölcs bocik szájának langy fuvalma  
jobb tán mint csillag-őr szele volna?  
Jobb talán a puha széna-alom,  
mint a magas égi birodalom? 

Istálló párája, jobb az neked,  
mint gazdag nárdusok és kenetek?  
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:  
kezed csak bús anyád melléért nyúlt… 

Becsesnek láttad te e földi test  
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?  
s nem vélted rossznak a zord életet?  
te, kirıl zengjük, hogy megszületett! 

Szeress hát minket is, koldusokat!  
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.  
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk  
törékeny játékunkat, a reményt. 

Imádság: 
 
Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít, 
Szeretet nélkül a felelısség kíméletlenné tesz, 
Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz, 
Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz, 
Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz, 
Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz, 
Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz, 
Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz, 
Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz, 
Szeretet nélkül az élet értelmetlen, 
Ám szeretetben élni: boldogság és öröm! 


