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2005. ADVENT

Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

IX. évfolyam 1. szám

„Szûzanyám, nálad többet sen-
ki sem adott Istenének. Mégsem
ezért vagy a legáldottabb az asszo-
nyok között, hanem mivel befo-
gadtad a végtelen Szeretet legna-
gyobb ajándékát: õt magát, az em-
berré lett Istent. Azt mondják, a
szeretetben jobb adni, mint kapni.
Ez igaz, de van legjobb is, egészen
elfogadni azt, akit szeretünk.”

(Cserháti József: Mindennap
együtt az Úrral)

Adventi és karácsonyi ese-
mények

December 4-én 8-13 óráig
karácsonyi vásárt rendezett a
Karitász a plébánián. Ép, tisz-
ta, árusításra alkalmas könyve-
ket, ajándékokat vártak, ame-

lyek eladásából befolyt jelentõs összeget a plébá-
nia szegényei karácsonyának szebbé tételére for-
dítják. 

Adventben az idén is indult Szállás keres a
Szent Család imalánc, amely ezúttal is Hernády-
né Szemere Rita áldásos, szervezõ munkáját di-
cséri. Bár lapzártakor még voltak „üres” napok,
reméljük, hogy az idén is két kört tudunk indíta-
ni.

Andventben minden hétfõn, szerdán és szom-
baton roraté szentmise van reggel 6 órakor. De-
cember 17-én reggel lesz a hittanosok hajnali mi-
séje.

Krónika

(folytatás a 2. oldalon)

Erdõ Péter bíboros, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia elnöke a négy történel-
mi egyház közös sajtó tájékoz-
tatóján december 5-én a kö-
vetkezõképpen magyarázta el
a jelenlévõ újságíróknak az
egyházi intézmények finanszí-
rozásának történelmi, jogi hát-
terét: 

A rendszerváltás után meg-
alkotott elsõ törvény, az 1990.
évi IV. törvény elismeri az egy-
házak számára a közszolgálati
intézmények alapításának,
fenntartásának a jogát. Ebbe
oktatási, kulturális, nevelési,
szociális, egészségügyi intéz-
mények beletartoztak, aho-
gyan ezt a törvény kifejezetten említi is. Ugyan-
akkor a törvény garantálja, hogy ezekre a tevé-
kenységekre az állam az állami hasonló intézmé-
nyekkel egyenlõ normatív támogatást biztosít. Ez
nem valami különleges kiváltság volt, ez nem a
nyugat-európaiak által irigyelhetõ kedvezménye-
zett helyzet volt, hanem egyszerûen a legele-
mibb szükségszerûség . Amikor ugyanis az egyhá-
zak ilyen jellegû intézményeket tartottak fenn
1948, az államosítás elõtt, akkor ezeknek mûkö-
dési alapjaik voltak, amelyek történelmileg ala-
kultak ki. 

Veszélyben a katolikus iskolák

(folytatás a 2. oldalon)
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Hagyományainkhoz híven az
adventi szombatokon az esti szent-
mise végén a Szkóla vezetésével
vesperást éneklünk. Az elmélkedé-
seket az elsõ héten László atya, a
többi szombaton  Burbela Gergely
verbita atya vezeti.

Szombatonként az esti mise
elõtt, alatt és után lehetõséget biz-
tosítunk gyónásra.

December 5-én – gyermekeink
örömére – a Csacsi-rét után plébá-
niánkon is járt a Mikulás Komáromi
János bácsi képében. Köszönjük ne-
ki, hogy fáradtságot nem kímélve
ezúttal sem hagyott ki minket...

Advent második vasárnapján a
fél 11 órai szentmisén 80 testvé-
rünk részesült a betegek szentségé-
ben.

December 15-én 15 órakor az
Apor Vilmos Idõsek Klubja adven-
ti klubdélutánt tartott a plébánián.

Az idén december 18-án 19
órakor tarja adventi áhítatát Gitá-
ros Együttesünk. Ezen a vasárna-
pon a 18 órás szentmise lesz a gitá-
ros mise.

Kérjük, hogy akik – híven az ed-
digi hagyományokhoz – az idei ka-
rácsonyon is szeretnének süte-
ménnyel kedveskedni a plébánia
területén lévõ szociális otthonok la-
kóinak, a süteményeket december
17-én és 18-án adják le a sekrestyé-
ben.

Cserkészeink az idén is elhozzák
a Betlehemi lángot. Kérjük, hogy
azok, akik szívesen fogadnák, irat-
kozzanak fel a sekrestyében. Cser-
készeink december 23-án a dél-
elõtti órákban viszik a lángot a csa-
ládokhoz.

A betlehemes játék december
24-én délután 3 órakor rendezzük.

December  17-én 9 órától
templomtakarítás lesz.  Jöjjünk el
minél többen, hogy tiszta, feldíszí-
tett templommal és lélekkel várhas-
suk az Üdvözítõt!

Béres György

(folytatás az 1. oldalról)

Ezeket a gazdasági alapokat, ter-
melõ eszközöket ellenszolgáltatás
nélkül elvonták, ugyancsak az egy-
háztagoknak a jelentõsebb magántu-
lajdonát is. Tehát bölcsen tudta azt a
törvényhozó, hogy semmilyen más
reális lehetõsége az egyházaknak nin-
csen arra, hogy ilyen intézményeket
mûködtessenek, csak az, hogyha az
állam az állampolgári jogegyenlõségre
tekintettel ezeknek az intézmények-
nek a számára is egyenlõ állami finan-
szírozást biztosít. Ezek után az 1991.
évi XXXII. törvényben – a megújult
magyar kormányzat – mintegy kész-
tette az egyházakat, hogy ilyen intéz-
ményeket pedig vállaljanak és vegye-
nek át. Ez úgy történt, hogy semmi-
lyen termelõeszközt vagy más tulaj-
dont nem juttattak vissza az egyhá-
zaknak, csak az 1948 elõtt vagy isten-
tiszteleti, vallási életre szolgáló vagy
pedig ilyen közszolgálati célra hasz-
nált épületeket. Tehát pontosan eze-
ket az épületeket kívánta a magyar ál-
lam akkor visszaadni azzal a feltétel-
lel, hogy azokat az egyházak hasonló
célokra fogják használni. Tehát struk-
turálisan a törvény beépítette azt a
késztetést, hogy az egyházak vegye-
nek át ismét ilyen intézményeket és
igyekezzenek ezeken a területeken
széleskörû tevékenységet kibontakoz-
tatni. 

Természetesen szó sem lehetett
arról, hogy a régihez hasonló lépték-
ben kerüljön erre sor, pl. az oktatás-
ban a 60 % fölötti részesedés helyett
a jelenlegi 5 % körüli katolikus része-
sedés az erõinknek a végsõ határát je-
lenti. Tehát a társadalmi realitást is fi-
gyelembe kell venni, amikor ezekrõl
a problémákról tárgyalunk. Az ezt kö-
vetõ években az egységes normatív
állami finanszírozás az összes ilyen
szektorba tartozó intézmény vonat-
kozásában megváltozott; részekre
osztották, egy részét áthárították az
önkormányzatokra, az önkormány-
zatoknak juttattak bevételi forrásokat
akár az adókból, az önkormányzati

adófizetési lehetõségekbõl vagy ön-
kormányzati vagyonokból. 

Ehhez képest az egyházi fenntar-
tású intézményeknek ezt a különbö-
zetet nem kívánták megadni. Az eb-
bõl fakadó vitáknak, problémáknak,
gyakorlati szükséghelyzeteknek a szo-
rítása idézte elõ a meg-megújuló tár-
gyalásokat, majd az 1997-es Szent-
széki Egyezményt, illetve az azt köve-
tõ egyéb egyezményeket más egyhá-
zak és a Magyar Köztársaság között.
De azóta is újra meg újra azt tapasz-
taljuk, hogy bizony át-átstrukturálják
ezeknek a közszolgálati intézmények-
nek a finanszírozását, megosztják a
normatív támogatást, más-más forrá-
sokat kapcsolnak be, de mindig olyan
jelleggel, hogy azoknak egy részébõl
az egyházi fenntartású intézmények
kimaradjanak. 

Miután ezek az intézmények álla-
mi megbízásból, állami feladatot át-
vállalva végzik tevékenységüket,
ugyanolyan magyar állampolgárok ja-
vára, akik az adójukat befizették, te-
hát ezeknek az állami finanszírozását
a jogegyenlõség kívánja meg, nem
pedig különleges kiváltság. Ennek az
összefüggésnek az eredménye az,
hogy évrõl évre meg-megújuló alku-
dozás kezdõdik, amikor különbség
keletkezik az önkormányzati, az álla-
mi és az egyházi fenntartású intézmé-
nyek finanszírozásában. 

Az idén a költségvetési törvény
tervezetében jelentõs különbség buk-
kan fel újra, - nem elõször a történe-
lemben! Most nagyjából az a szerke-
zete, hogy csökkentették a normatí-
vákat, majd az állami és önkormány-
zati intézmények részére pl. a kistér-
ségi társulásokon keresztül megnyitot-
ták az ezt pótló másik finanszírozási
csatornát, ezt azonban a jogszabályok
értelmében az egyházi intézmények
nem vehetik igénybe. Ezzel egyenlõt-
lenség keletkezett a finanszírozásban,
ezért kívánjuk, hogy ezt a költségve-
tési törvény tervezetének módosításá-
val szüntessék meg, állítsák helyre va-
lamilyen technikával az egyenlõ fi-
nanszírozást.”

Veszélyben a katolikus iskolák
(folytatás az 1. oldalról)
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A budai plébániák képviselõtes-
tületi küldötteinek novemberi ülé-
sén Várnai Péter atya, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem lelkésze, if-
júsági referens volt a vendég. A
mintegy negyven magyar résztvevõ
egyikeként volt ott a Lisszaboni Vá-
rosmisszión. Élményeirõl és a város-
missziós mozgalomról tartott elõ-
adást, s egyben tájékoztatást adott a
2007-es budapesti városmissziós
elõkészületekrõl, együttgondolko-
dásra buzdítva a küldötteken ke-
resztül a híveket.

Beszámolójában elõször a város-
misszió fogalmáról, szükségességé-
rõl, a mozgalom megalakulásáról
szólt. Elmondta, hogy nyolc évvel
ezelõtt az Emánuel Közösség, kez-
deményezésére jött létre. Megke-
resték Párizs, Bécs, Brüsszel érsekét
és Lisszabon pátriárkáját, felajánlva
segítségüket, hogy együtt próbálják
megszólítani a várost. Együttmûkö-
désük eredményeként született
meg a városmisszió-mozgalom
2003-ban, amelyhez Erdõ Péter bí-
boros úr révén Budapest is csatla-
kozott. Eddig három fõvárosban tar-
tottak városmissziót: 2003-ban
Bécsben, 2004-ben Párizsban és
idén Lisszabonban. Jövõre Brüsz-
szelben lesz városmisszió, majd
2007-ben Budapesten, melyre az
elõkészületek már elkezdõdtek.

Felmerülhet a kérdés – folytatta
Péter atya –, hogy miért van szük-
ség kétéves elõkészületre? Jobban
megértjük, ha nem úgy fogjuk fel,
mint egy kipipálandó feladatot vagy
egy egyszeri, látványos rendez-
vényt. A városmisszió arra a kérdés-
re keresi a választ, mit jelent szá-
munkra a város, hogyan lehet lelkü-
letét megújítani? A város jelenti a
közösséget, a történelmi gyökere-
ket, az egykor itt élt szenteket, s
hogy ma is szentek polgártársai le-
hetünk.

Az európai civilizáció válságban
van. Ha nem Jézusra és a szentekre

alapozunk, komoly identitásválság
vár ránk. Három tényezõ alapozza
meg az európai kultúrát. A görög-
római jogrend, a zsidó-keresztény
értékrend és a népek saját kultúrá-
ja. Ha ebbõl bármi hiányzik, az eu-
rópai identitás összeomlik. Az el-
múlt évek, évtizedek eseményei
egyértelmûvé tették a válság jeleit.
Tapasztalható e folyamat hazánk-
ban is, mert bár a népegyházi örök-
ség még fellelhetõ, de nagy töme-
gek élnek értékek nélkül, a korláto-
zatlan szabadság (szabadosság) és
lehetõségek bûvöletében. Ezért a
mozgalom kezdeményezõi úgy lát-
ják, hogy újra az Evangéliumot kell
adni Európának. 

Csak az evangelizációval lehet
megmenteni az európai civilizációt,
Az újarevangelizációs folyamat há-
rom fázisát a következõkben  hatá-
rozhatjuk meg:

Elsõ a megszólítás. Tudatosíta-
nunk kell személy szerint minden-
kiben: Isten szeret téged, fontos
vagy számára és fontos vagy szá-
munkra is. Azt is tudatosítanunk
kell, hogy közösség nélkül nem le-
het élni, s hogy a megszólítottól
nem várunk semmit.

A második a közösséghez csat-
lakozás lehetõsége, s annak felkí-
nálása.

A harmadik a szentségre való
meghívás, hiszen, mint II. János Pál
pápa is utalt rá, aki nem az élet-
szentséget célozza meg, középsze-
rûvé válik.

Az eddigi városmissziók tapasz-
talatai alapján nagyjából forgató-
könyv alakult ki a missziós hét prog-
ramjára. 

Délelõttönként közös zsolozsma
és imádság után  konferencia az új
evangelizációról. Itt beszédek, be-
számolók hangzanak el, a problé-
mák számbavétele, valamint javas-
latok megfogalmazása történik.
Fontos része a délelõtti konferenci-
áknak a tanúságtevõk bemutatko-

zása.  Ezek a konferenciák valame-
lyik nagy templomban vagy kong-
resszusi teremben zajlanak 1300-
1500 résztvevõvel. A kongresszus-
sal párhuzamosan szerte a városban
a plébániákon 15-50 fõs csoportok
beszélgetnek a legkülönbözõbb,
mindenkit érintõ és érdeklõ kérdé-
sekrõl, mint pl. család, kultúra, tu-
domány, környezetvédelem, stb.

A másik programcsoport a déli
szentmisét követõ városmisszió,
amelynek során a résztvevõk ki-
mennek az utcákra s megszólítják
az arra járókat, elbeszélgetnek ve-
lük. Lényeg, hogy bátran ki kell
menni, hiszen a hit nem magánügy,
hanem igenis közügy – hiszen ez az
emberi lét értelme és célja. Az Egy-
ház alapvetõ feladata az Evangéli-
um terjesztése – fogalmazott Várnai
Péter atya. Példaként említette,
hogy Bécsben sátrakat állítottak fel,
ahol kávéházat rendeztek be, és ide
invitálták egy kávéra – s ha volt ked-
ve hozza egy kis beszélgetésre – az
arra járókat,

Ahogy azt az Új Emberben is ol-
vashattuk, a budapesti  találkozó fõ-
szervezõje dr. Marik József fõorvos,
az Emánuel közösség tagja. A felké-
szülés már most elkezdõdik. Fon-
tos, hogy minél többen csatlakoz-
zunk a szervezõk munkájához, plé-
bániák, lelkiségi mozgalmak, ima-
csoportok, hiszen a városmisszió
egyik nagy hozadéka épp az elõké-
szület során a város és az egyház
között kialakuló párbeszéd, amely
alapot ad arra, hogy a sikeres meg-
rendezést követõen az evangelizá-
ció folytatódhasson.

Búcsúzóul Várnai Péter atya
minden jelenlévõ plébániát meg-
ajándékozott egy CD-vel.  Ezen Pá-
rizsi városmisszióról készült felvéte-
lek láthatók, melyek alapján képet
kapunk a városmisszió hangulatá-
ról. (A CD a plébánián a közössé-
gek számára kikölcsönözhetõ).

Béres György

Városmisszió Budapesten 2007-ben
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A huszonegyedik század fordu-
lójára hihetetlenül megnövekedett
az ember hatalma és pusztításra va-
ló képessége. Moralitása viszont
nem fejlõdött, ellenkezõleg, félel-
metesen hanyatlik. A hazai légkört
napról-napra egyre jobban szeny-
nyezik az erkölcsi értékvesztés kö-
vetkezményei. Erkölcs nélkül azon-
ban az emberi szabadság önmaga
karikatúrájává válik. A magát „sza-
badnak” nevezõ társadalom a szak-
rálistól való eltávolodás eszeveszett
igyekezetében elvágja saját magát
eredeti alapjától. Szomorú példa
erre, hogy az egyesülõ Európa al-
kotmánya hallani sem akar keresz-
tény gyökereirõl, megtagadja, nem
ismeri el saját alapját. A „felvilágo-
sult” ember Isten tekintélyének le-
választására törekszik. A keresztény
erkölcsi értékek relativizálásának
korát éljük, magyarán szólva az el-
szabadult ultraliberális nézetek sze-
rint a jó és a rossz mibenléte nem
határozható meg, a bûn, mint foga-
lom nem létezik. A keresztény hívõ
tudatában van, hogy a világban mû-
ködõ rossz, a gonosz lélek, a dia-
bolosz, a mindent összezavaró
munkája. Legnagyobb diadala ép-
pen az, ha el tudja hitetni, hogy õ
nem is létezik. Ez a mi tragédiánk
kiindulási pontja, mert akik elfogad-
ják az ultraliberális  nézeteket azt
hiszik, hogy  bármit megtehetnek,
amire csak képesek, és ha az nekik
jó. Hogy másnak, a társadalomnak
jó-e, az nem érdekes kérdés. Hir-
detõi hamisan és cinikusan demok-
ráciára hivatkoznak, ám csak a leg-
fontosabb alaptételt hallgatják el,
miszerint a jól mûködõ demokrácia
nem más, mint kötelességek és jo-
gok harmónikus egysége kellene le-
gyen.

Ebben a saját vesztébe rohanó
világban csak egyetlen szilárd ka-
paszkodó létezik az erkölcsi érté-
kekhez igazodó keresztény világné-
zet, amiben jog, etika, erkölcsi ér-

ték azonos értelmû párhuzamos fo-
galmak. Az evangélium tanítása
nem ismer olyan hivatalosan meg-
fogalmazott, naponta hallható és ol-
vasható sunyi magyarázkodásokat,
miszerint a társadalmi vagyon ellen
elkövetett haszonszerzõ mesterke-
dés vagy a közjó elleni erkölcs-rom-
bolás ugyan nem etikus, de jogsze-
rû, ezért nem is büntethetõ. Így ala-
kul ki a kettõs mérce gyakorlata, a
vagyonost a joghézagokban jártas
csalafinta joghatóság tisztára mossa,
a nagyságrendekkel alacsonyabb
kárt okozót pedig rács mögé teszi.

Az ilyen kisiklott felfogás nem is-
mer hazát és nemzetet, mert „or-
szág-lakósság”-ról beszél. Nem tö-
rõdik tõlünk elszakított határon túl-
ra került testvéreinkkel, csak megta-
gadni és megtagadásukra biztatni
képes. Tönkreteszi a nemzeti kultú-
rát, a közoktatást. Egyes arcátlan
képviselõi már óvszereket akarnak
az iskolákba erõszakolni serdülõ
gyermekeink teljes erkölcsi elzül-
lesztésére számítva. Propagálják, tá-
mogatják a magzatok legyilkolását
(abortusztabletta). És ezen túl virág-
zik az állandósult korrupció, állami
szintû szemünkbe hazudozás és fél-
retájékoztatás. És mindebben a li-
berális média nyújtja a fõ támaszt
becsületes emberek lejáratására,
meghurcolására, és betereli õket
abba csapdába, hogy  örökké véde-
kezni kényszerüljenek.  Itt tartunk.
Bekövetkezett az erkölcsi mérték
súlyos dekadenciája. A „mérték”
tönkrement, pedig Mécs László,
nagy premontrei költõnk már évti-
zedekkel ezelõtt leírta a váteszi jós-
latot elõre figyelmezetve:

Ha a mérték tönkrement
Senki, semmi meg nem ment.

Közéletünk beteg állapotát látva
nem lehetünk közömbösek. Ne té-
vesszük szem elõl azonban, hogy az
Evangéliumnak az élet minden te-

rületéhez van üzenete, mert külde-
tése egyetemes és ezt meggyõzõdé-
ses Krisztus követõ kereszténynek ki
is kell nyilvánítania. Természetesen
a keresztény erkölcsi mérce szerint
igazodó magatartás nem mindenki-
nek tetszik. Közéletünk bizonyos
fõszereplõi nem fogják fel, hogy mit
képviselnek a keresztény egyházak,
gyanakodással figyelik megnyilatko-
zásaikat, saját hatalmukat látják ve-
szélyben. Ezért hangoztatják fenn-
hangon, hogy a vallás magánügy, a
hívõ keresztény maradjon a temp-
lomok falain belül. Ez megtévesztõ
hamis frázis, mert a vallás valóban
magánügy, de a hívõ ember élete
közügy. A politika, a „polisz” a kö-
zösség, a társadalom ügye. Éppen
ezért, ha egyesek számára bármily
botrányosnak is hangzik, a keresz-
tény embernek kötelezõ részt venni
a politikában. A II. Vatikáni Zsinat
után a klérusnak nem lehet pártok-
ra bontott politikai szerepvállalása,
ám a keresztény tanítás megkövete-
li a határozott állásfoglalást az égetõ
társadalmi kérdésekben, mit korhá-
zak, iskolák, abortusz, eutanázia,
azonos nemûek házassága, közmû-
velés állapota, határon túli magya-
rok ügye, stb. A pápai körlevelekbõl
is egyértelmû, hogy a velünk szem-
ben alkalmazott álláspont elfogad-
hatatlan. 1988-ban II. János Pál pá-
pa Christifideles laici c. apostoli le-
vele a leghatározottabban sürgeti az
Egyházba tartozó világi hívõk politi-
kai elkötelezettségét.:

„ A világi hívõk a személy és tár-
sadalom szolgálatát tartva szem
elõtt az evilági ügyek keresztény
szellemû intézése során semmi mó-
don sem mondhatnak le a politikai
életben való részvételrõl, vagyis ar-
ról a sokrétû és szerteágazó társa-
dalmi, gazdasági, törvényhozói irá-
nyítói kulturális munkáról, amely-
nek célja  szerves és intézményes
módon a közjó elõmozdítása…”.

Polcz Iván

Idõszerû gondolatok a keresztények társadalmi felelõsségérõl
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Egy októberi hûvös pénteken
nekivágtunk 14 éves Nóra lá-
nyommal az „Új életet a csalá-
doknak” anya – lánya hétvégéjé-
re Gyõrbe. Már a tavalyi évben is
terveztem, de akkor a késõi je-
lentkezés miatt lemaradtunk. Tu-
lajdonképpen még soha nem töl-
töttem kizárólag Nórikával két
vagy három teljes napot, ráadá-
sul mentesítve minden házi- és
egyéb munkától, így az összes
idõnket egymásnak adhattuk.
Nem tudom, ti hogy vagytok ez-
zel. Nekem ez már önmagában
is nagyon sokat jelentett. 

Az alapítvány törekvései a tár-
sadalom alapsejtjeiként mûködõ
kapcsolatokra, a házasság és a
család értékeinek tudatosítására
és védelmére ill. preventíven a
családi életre való megfelelõ fel-
készítésre irányulnak. Célul tûz-
te ki a családok segítését. A csa-
lád pillére vitathatatlanul a há-
zastársi kapcsolat – az anya –
apa viszony – melyre lehet to-
vább építeni a gyerekek való
kapcsolatot, valamint a tágabb
családdal és a még tágabb társa-
dalommal való viszonyt.

A családszolgálat közel 25 éve
tevékenykedik Németországban
és Ausztriában. 1996-ban ren-
dezték meg az elsõ magyarorszá-
gi szemináriumot, 1999-ben
megalakult az „Új Életet a csalá-
doknak” magyarországi alapítvá-
nya. Így írnak magukról: „Tanfo-
lyamainkkal házaspárokat, csalá-
dokat, szülõket és jegyeseket sze-
retnénk megszólítani és nekik se-
gítséget nyújtani abban, hogy ho-
gyan tudják kapcsolataikat meg-
szilárdítani, a Biblia útmutatása
szerint boldoggá és gyümölcsö-
zõvé tenni. Munkatársaik nem
családterápiás szakemberek, nem
pszichológusok, hanem elkötele-
zett keresztény házaspárok, akik
a Biblia tanítására, valamint a

mozgalom és saját életük tapasz-
talatára alapozzák azt az ismeret-
anyagot, amit szeretnének átadni
a résztvevõknek.” Programjaik a
következõk (a teljesség igénye
nélkül): hétvégi szemináriumok
jegyeseknek, ifjú-, illetve kevés-
bé ifjú házasoknak, anya-lánya,
apa-lánya, apa-fia párosoknak.
Anya-fiú metodikát még nem
dolgoztak ki, de mivel nekem
három lányom van, engem ez
nem is érint. A lányok korhatára
8-16 év, de én inkább a 10-15
éves korosztálynak javaslom. 

A szeminárium helye Gyõr-
ben az Apor Vilmos Iskolaköz-
pont kollégiumában volt, igen
kellemes környezetben.

Elsõ este mindenki bemutat-
kozott, és bemutatta a családját
is. Nagyon szellemes keretek kö-
zött. A hétvégén sok mindent
megtudtam Nóráról is, a kapcso-
latunkról is.

Fokozatosan derült ki szá-
momra, hogy öt ember munkál-
kodik értünk, valamint az, hogy
rengeteg idõ, ötlet és energia
van ebben a három napban. Ez-
úton is köszönöm nekik.

Voltak programok külön az
anyáknak és külön a lányoknak.
Nekik korcsoportos bontásban.
Elõadásokat hallgattunk a szere-
tet nyelvérõl, a kamaszkorról, és
ezekrõl volt alkalom közösen be-
szélgetni is. Megnyugtató, ha az
ember rájön, mások is hasonló
problémákkal küzdenek és ha-
sonlóképpen látnak sok min-
dent, még ha nem is sikerül ma-
radéktalanul megvalósítani. Az
elõadásokhoz kapcsolódóan
könyveket is lehetett vásárolni a
gyereknevelésrõl, nõi szereprõl,
párkapcsolatokról - számomra is-
mert, és még addig ismeretlen
szerzõktõl (Dr. Ross Campbell;
Gary Chapman; Linda Dillow...)
Rengeteg dolgunk akadt, az

idõnk pontosan és katonásan be
volt osztva, egyensúlyozva a túl-
zsúfolt és a lötyögõs közötti vé-
kony mezsgyén. Maradt idõ
imádkozásra, éneklésre is, hi-
szen ideális esetben kapcsolata-
inkban jelen van az Isten. Emel-
lett szerepelt a napirendben kü-
lön anya-lánya idõ is. A szellemi-
lelki programok mellett volt al-
kalom a nevetésre, köszönhetõ-
en szellemes-könnyed progra-
moknak. A közös kreatív foglal-
kozások, az együtt-ügyködés,
közös gondolkodás közelebb
hozza az érintetteket egymás-
hoz. Tulajdonképpen ezeket kel-
lene a mindennapokba is bele-
csempészni. Felejthetetlen szép
élmény volt a szombati „Ünnepi
est”, maradjunk annyiban, hogy
ez leírhatatlan. Vasárnap reggeli
után közösen mentünk misére,
majd folytatódtak a programok.
Már ebéd elõtt elbúcsúztunk
egymástól, mivel sokan ebéd
után már indultak is haza. Hi-
szen volt, aki Szegedrõl érkezett.
Délután „kincseinket” összepa-
kolva hazavonatoztunk mi is.

Az egymással töltött idõn kí-
vül külön ajándék volt a többiek
megismerése is. A gyerekek is
„egymásra találtak”, a kisebbek
még könnyebben. Külön szere-
tettel gondolok a szobatársaink-
ra, akik Pécsrõl érkeztek. 

Mindent persze most nem
árulok el, hátha van kedvetek
Nektek is nekivágni. Én szeret-
nék elmenni a következõ alka-
lomra másodszülött lányommal –
Orsival – Tihanyba. Biztos ne-
kem is tartogat az ismert progra-
mok mellett meglepetést is. 

Jelentkezzetek idõben. 
http://csaladszolgalat.wplanet.hu/portal1

Wittek Krisztina

Anya-lánya hétvégén Gyõrben
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Az évenkénti hagyományos lel-
kigyakorlatra a már ismerõs mátrai
Stella üdülõben került sor 2005.
október 14 és 16 között. Betegség,
családi ügyek és hasonló okok miatt
ezúttal is többen igazoltan nem
tudtak eljönni, egyvalaki viszont na-
gyon hiányzott: Takács Laci. Hiány-
zott, nem is elsõsorban az évek so-
rán Tõle megszokott precíz-alapos
elõkészítõ szervezés, a mindig nagy
gondossággal fillérre-kilométerre
pontosan elõkészített útiterv elké-
szítésének vagy a szobabeosztás ko-
rántsem hálás, szolgálatként vállalt
munkája, hanem Õ maga. Õ, aki az
eddigi együttléteink során szerény
létével, egyszerû, lényegre törõ kér-
déseivel és meglátásaival úgy gaz-
dagította a mindenkori lelkigyakor-
latokat, hogy példát is adott a tárgy-
szerûségre, azaz hogy a számunkra
esetleg mégoly fontos gondolatok-
érzések közlésével ne kalandoz-
zunk el a témától. A közösségi
programok, de különösen a lelki-
gyakorlatok „sikeres lebonyolításá-
hoz” nem elég ugyanis a mondani-
valót didaktikailag hatékonyan köz-
vetíteni tudó kommunikációs mód-
szer, legalább olyan fontos a részt-
vevõk alázata, ami mind a témára,
mind a másik gondolataira való
koncentrált odafigyelést jelenti.
Nos, kis csoportunk e szempontból
most jól vizsgázott, pedig a téma
korántsem volt könnyû: hitünk, ke-
resztény voltunk boldogító titka, az
Eucharisztia.  A lelkigyakorlatot Ha-
gyó József atya vezette: egy-egy
rész-témakör megtárgyalásához a
vezérfonalat a mexikói euchariszti-
kus kongresszus dokumentumai
fõbb gondolatainak/megállapításai-
nak a kiemelésével adta meg, hogy
azokat csöndben elvonulva ki-ki to-
vábbgondolja, majd véleményét-
kérdéseit az atyával ill. a többiekkel
megossza. Az elsõ gondolatkör pél-
dául a Krisztus-arc volt, konkrétan,
hogy a mai (nemcsak a hívõ) ember

nagyon is látni kívánja Krisztus ar-
cát, s meg akarja tapasztalni, bevált-
va akarja tudni a „Veletek vagyok”
ígéretet, és azt szeretné, hogy – az
emmauszi tanítványokhoz hasonló-
an – õt is öröm töltené el, hogy lát-
ta az Urat. Ugyanakkor megtapasz-
taltuk, hogy Krisztus konkrét embe-
ri arcvonásai – bár sok mindent el-
árulnak – szempontból lényegtele-
nek (volt olyan kérdés is, hogy a
mai ember számára tényleg oly fon-
tos-e annak a kutatása, hogy valójá-
ban milyen is volt Krisztus arca). Így
az Eucharisztiával kapcsolatban azt
kell mélyebben megérteni, hogy a
kenyér és a bor színében (mint a te-
remtett világ különleges adományá-
ban) Krisztus reálisan jelen van, és
ez a jelenlét minõségileg teljesen
más, mint Krisztus jelenlétének
vagy teremtettségünk megélésének-
nek más formái ill. jelei. (Kovács
Ádám e jelenlétet egy nagyon is ki-
fejezõ hasonlattal világította meg:
mikor már felnõttként meglátogatta
odahaza édesapját, oly jó volt vele
együtt egy szobában ücsörögni, an-
nak ellenére, hogy tulajdonképpen
alig beszélgettek. Jó nagyokat hall-
gattunk együtt apámmal - mondta -
õ a fotelban olvasott, én az asztalnál
- mégis vele voltam, együtt az ott-
hon melegében.) Következésképp
az adoráció is több mint a puszta
templomi csend romantikája vagy –
mondjuk – a taizéi közösség ezer-
nyi vibráló gyertyaláng közt fel-
hangzó meditációs énekei. Ugyan-
akkor, s ez már egy másik gondola-
ti blokk témája volt, az Eucharisztia
maga a világosság és az élet, így
„gyakorlati érvényesülése”, kegyel-
mi hatása feltételezi az imádkozó
közösségeket, például a különféle
egyházi mozgalmakat is. Ez utóbbi-
ak tevékenységérõl, a kapcsolatos
élményekrõl többen is beszámoltak
(házas hétvége, cursillo, stb.) Be-
szélgettünk arról is, hogy e misztéri-
um megértése és megértetése mind

mély hitet, mind nagy akaratot
igénylõ, de fõleg bizalmat feltétele-
zõ olyan feladat, melynek ellátása
nemcsak az idegenek, a keresõk
vagy a szentmisét puszta társadalmi
eseménynek tartó emberek felé tû-
nik nehéznek. Az áldozat-jelleget
talán azzal lehetne jobban tudatosí-
tani (s ezzel Hagyó atya is egyet ér-
tett), hogy a szentmisében a kenyér
és a bor felajánlásakor - mielõtt a
hívek felajánlási éneke a szöveget el
nem nyomná - mindig hangosan el-
hangozzék az áldozatot bemutató
pap szájából a falajánlási ima: „Fel-
ajánljuk Neked, mint a Föld termé-
sét és az emberi munka gyümölcsét.
Ebbõl lesz számunkra az élet kenye-
re... stb., stb.” 

Léleknemesítõ hétvége volt szá-
munkra e mátrai együttlét. Beszél-
getés, szentmise és szentségimádás
a meghitt kis kápolnában, séták az
kora õszi, már barnuló-vörösödõ
friss-hûvös erdõben, csendes esték
a komfortos-barátságos, mégis puri-
tán kis szobákban, a házi sütemény-
nyel és szörppel édesítet közös ét-
kezések, mind-mind olyan élmé-
nyek, melyek után egyre inkább vá-
gyódik a nagyvárosi ember. Nem
véletlen, hogy e tájon született Sík
Sándor talán legszebb verse, mely-
nek néhány sora a szomszédos mát-
raszentimrei templom falába vésve
olvasható:

Állni, némán, mint a Mátra,
Nem nézni elõre, se hátra.

Nem erõlködni befelé sem,
Csak bámulni a létezésen,

A parttalanban elmerülni
És úszni benne és örülni

Az egyetlen csodának: annak,
Hogy valamik, valakik  vannak (...)

Együttlétünk során Hagyó atya

A képviselõtestület lelkigyakorlatáról
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röviden magáról, ill. rendjérõl is szólt néhány szót. A Jé-
zus Kistestvérei rendet az éppen a napokban boldoggá
avatott Charles de Foucauld (1858-1916) életérõl és
írásairól ihletve alapították 1939-ben a szaharai
Touggourtban, ahol õ embertársait szolgáló remeteként
élt egy algériai mohamedán törzs, a tuaregek között.
(Ott is halt meg, Roger testvérhez hasonlóan látszólag
értelmetlen halállal: egy, a tuaregekkel ellenséges bar-
bár törzs harcosai elfogták, s kezét hátrakötve lelõtték.)
Olyan hittérítõ volt, aki életében nem térített meg sen-
kit, mégis példája – az önként vállalt szegénység, az
aszkézis, az önmegtagadás és az önfegyelem – sokak-

nak ösztönzést adott, hogy õt követve a legkisebbeket,
a legelhagyatottabbak szolgálják a világban Azokat, akik
ma a világ átvitt értelemben vett sivatagaiban élnek, ci-
gánykaravánokban, nagyüzemi futószalagok mellet,
szegénynegyedek omladozó bérházaiban, kórházak-
ban, stb. Hagyó atya, mint a rend egyetlen magyaror-
szági tagja Biatorbágyon él, ahol egy, a „megváltozott
munkaképességûek” számára létesített kerámiaüzem
vezetõjeként teljesíti a krisztusi parancsot: „amit egynek
a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek”. 

Szende Ákos

Január 1. Újév vasárnapja
Január 8. Vízkereszt vasárnapja

Házszentelést lehet kérni
Január 22-29. Ökumenikus imahét
Február 2. Gyertyaszentelõ Boldogasszony

18.00 körmenet a templomban
Február 26. Gyûjtés a katolikus iskolák javára
Március 1. Hamvazószerda

Este 6-kor hamuszentelés és hamvazás
Március 2. Egésznapos szentségimádás 8-18 óra között

Nagyböjtben minden pénteken 17.15-kor
keresztúti ájtatosság

Április 2. Gyûjtés a Szentföld javára
Április 9. Virágvasárnapi körmenet 9-kor
Április 10-11-12. Lelkigyakorlat este 6-kor
Április13. Nagycsütörtök

A 18 órai szentmise után 21 óráig szentségimádás
Április14. Nagypéntek –15 órakor keresztút, 

18 órakor szertartás, 21-óráig szentsírlátogatás
Április15. Nagyszombat

szentségimádás 7-18.30 között. 
19.00 feltámadási szertartás, szentmise, 
körmenet, kb 20.30-21-kor

Május 1-31. Minden este 18.30-kor szentségi litánia
Május 6. vagy 20. Bérmálás 18 órakor
Május 14. 9.00 elsõáldozás
Május 21. 10.30 Msgr Anthony Stark aranymiséje
Június 11. 9.00 Tanévzáró Te Deum
Június 18. Úrnapja és templombúcsú

Körmenet a 9 órai szentmise után
10.30 Ünnepi szentmise

Július-augusztus szentmisék vasárnap 7.30, 9, 10.30
és 18.00

Július 2. „Péterfilliér” gyûjtés
Július 22. Szentségimádás reggel 8.00-18.00
Szeptember 3. 9.00 Tanévnyitó Veni Sancte
Október - minden este 18.15-kor szentségi litánia
Október 29. Gyûjtés a missziók javára

November 1. Mindenszentek ünnepe
18. órakor a plébánia halottaiért imádkozunk

November 2. Halottak napja
November Karitász gyûjtés
December 3. Advent elsõ vasárnapja. 
Adventben minden hétfõn, szerdán és szombaton 6

órakor roráte szentmise. Minden szombaton a 18
órai szentmise után zsolozsma és ünnepi
gyertyagyújtás. 

December 10. Betegek szentségének felvétele a
10.30-as szentmisén

December 24. 15 órakor pásztorjáték. 
December 31. Szent Család vasárnapja

jubiláló házaspárok megáldása

Felsõkrisztina naptár – 2006

Ministráns lelkigyakorlat Csobánkán

Ádvent második hétvégéjén Csobánkára men-
tünk, ahol a fél éve fölszentelt, Angyalföldön szol-
gálatot teljesítõ, Török Laci atya tartott nekünk lelki-
gyakorlat. Kicsiknek is, nagyoknak is egyaránt tanul-
ságosak voltak az „ajándék” köré font elmélkedések.
Azt szokás mondani, hogy Karácsonykor nem az
ajándékok a fontosak. Márpedig mi ezen a lelki-
gyakorlaton arra a következtetésre jutottunk, hogy az
ajándékok nagyon is fontosak. A beszélgetések alka-
lmával közelebb kerültünk az ajándékozás
lényegéhez, sorra vettük, hogyan, és milyen
ajándékokat lehet adni egymásnak… és az Istennek.
Megértettük miért jó ajándékozni, és ebben az
örömben megsejtettük, hogy Isten volt, aki elsõként
adott nekünk ajándékot. Szentmisén adtunk hálát, és
Laci atya egyenként adott újmisés áldást mind-
nyájunknak. 
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Halottaink:
1. Fodor Mária sz. Bárkány Erzsébet (57)
2. Galambos Károlyné sz. Domnanits Anna (89)
3. Hubert Béla (66)
4. dr. Péterfy Lajosné sz. Gál Katalin Ella (87)
5. Vágvölgyi Éva Erzsébet (49)
6. Huszt Tibor (79)
7. Kiss Miklós Imréné sz. Tóth Mária Éva (66)
8. Tamás János (91)
9. Koloszár Andorné sz. Petrányi Mária (73)
10. Varga Gyula (89)
11. Rétfalvi Béláné sz. Maszlagi Etelka (81)
12. özv. Perei Andrásné sz. Kocsis Annamária (75)
13. Kutasi Márta Erzsébet (52)
14. Vajai Tamás Györgyné sz. Nagyiványi Mária Ildikó (59)
15. Tanka Károly László (84)
16. dr. Máriás Henrik (91)
17. Bíró Péterné sz. Szabó Katalin (59)
18. dr. Gyergyay Károlyné sz. Schamer Valéria (85)
19. Talász Eleonóra sz. Hozza Gizella (87)
20. Tamási Károly (93)
21. Veres Ferencné sz. Stefán Mária (87)
22. Gallai Péterné sz. Schmidt Mária (101)
23. dr. Fekete Romualdné sz. Horváth Erzsébet (91)
24. Hajdú Imre
25. Hajdú Imréné sz. Róbert Sára
26. Kukán Imréné sz. Hajdú Mária
27. Kukán Géza
28. Wessely Józsefné sz. Lampl Mária (91)
29. Bihari Istvánné sz. Rocska Mária (75)
30. Vadnai Tiborné sz. Lajos Erzsébet (79)
31. Haulik Béláné sz. Pali Margit (89)
32. Geges Józsefné sz. Barticz Mária (86)
33. dr. Benedek Nándorné sz. Szuromi Ilona (85)
34. Soós Andrásné sz. Kertész Zsuzsanna (64)
35. dr. Madaras Aurél (88)
36. Horváth Márta (67)
37. dr. Kormanik Zoltánné sz. Kondor Erzsébet (89)
38. Körmendy Józsefné sz. Hahn Irma (95)
39. Polesch Antalné sz. Jiresek Ida (85)
40. dr. Holtság Józsefné sz. Kereszti Zsuzsanna (93)
41. Albóci Ferenc (62)
42. D’Elia Ferencné sz. Tóth Veronika (71)
43. Ilyés Pálné sz. Pap Mária (98)
44. Draxler Gottfriedné sz. Németh Rozália (97)
45. Szabó Sándor (85)
46. Kiss Jenõné sz. Ferencz Margit (75)
47. Gulyás Ernõné sz. Cseke Margit (84)
48. Gulyás Ernõ (1977.)
49. Stolz Tamás Róbertné sz. Szentágotai Sarolta Margit (73)
50. dr. Padányi Józsefné sz. Schröder Emma (87)
51. Tili Károlyné sz. Ughi Emilia (91)
52. Tábori János (75)
53. Soulavy Jenõ (73)
54. dr. Héjj László (83)

55. Kuzsel Károlyné sz. Goller Katalin (92)
56. özv. Fekete Józsefné sz. Rácz Irén Éva (81)
57. Czerula Pál (54)
58. Reményik Kálmán (77)
59. Lajos Attiláné sz. Koppány Klára (71)
60. Sárfi Istvánné sz. Kató Erzsébet (82)
61. Vajda Endréné sz. Szécsi Erzsébet (84)
62. dr. Molnár Lajosné sz. Romhányi Anna (86)
63. Székely Miklós (70)
64. özv. Szakolczai Dezsõné sz. Paulikovics Margit (87)
65. Zsigmond Pálné sz. Tóth Ilona (1967.)
66. Zsigmond Ilona Malvin (1975.)

Kereszteltek:
1. Mezey Veronika Mária (2004.)
2. Pohl Boglárka Ilona (2005.)
3. Takács Zita Márta (2004.)
4. Kováts Villõ Rita (2004.)
5. Madarassy Petra Anikó (2004.)
6. Almay Nóra Kinga (2004.)
7. Udvaros Marcell Alfonz (2005.)
8. Rohály Mihály Barnabás (2005.)
9. Kovács Benedek (1995.)
10. Csepregi Vivien Mária (1995.)
11. Csepregi Brigitta Anna (1998.)
12. Oláh Viktória Boglárka (1996.)
13. Dragoin Magdolna Alexa (2005.)
14. Szuromi Marcell (2004.)
15. Svastits Attila Péter (2004.)
16. Svastits Krisztina Katalin (2004.)
17. Horváth Levente Sándor (2004.)
18. Greschik Boglárka Sára (2005.)
19. Menyhárt Bence Márton (2005.)
20. Pogácsás Eszter Anna (2004.)
21. Terjék Timea Emilia (2005.)
22. Lichter Jessica Maria (1997.)
23. Soós Anna Petra (2004.)
24. Poprády Levente Botond Kristóf (2004.)
25. Poprády Péter Csongor (2004.)
26. Della Donna Rocco (2002.)
27. Della Donna Giacomo (2004.)
28. Papp Ágoston (2005.)
29. Losonczy Franciska (2003.)
30. Szirtes Laura (2004.)

Esküvõk:
1. Vörös Álmos – Gáspár Júlia
2. Draguin Marius Constatin – Nagy Brigitta
3. Végh Ákos – Bihari Krisztina
4. Sármai Benedek – Láng Katalin
5. Kiss László – Béla Ágota
6. Tihanyi Tamás- Bakó Klára
7. Tóth Dániel – Szalai Hajnalka
8. Nagy Zoltán Levente – Horváth Nóra
9. Biczók András – Zrínyi Veronika

A 2005-ös év második és harmadik negyedévének anyakönyve
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A kántor úr, ha úgy tetszik, tanító úr
vagy éppen tanító bácsi, december ele-
jén egy olyan napon, amikor az égen
gyülekezõ felhõkbõl újabb havazásra le-
hetett következtetni és teljes bizonyos-
sággal tudni lehetett, hogy a karácsony
az idén se marad el, kijelentette a taní-
tás végén, hogy

- Néhányan azok közül, akik betle-
hemesek szoktak lenni, feljönnek velem
a padlásra. Meg kell gyõzõdnünk róla,
rendben van-e minden a ládában.

Csodálatos láda volt ez! Hûséges és
titoktartó. Egész esztendõben, vagyis ka-
rácsonytól karácsonyig rejtegette mind-
azt a tárgyat, amire szükség volt a betle-
hemezéshez: a fehérbõl elsárgult mi-
nistránsingeket, amelyeket a plébános
úr, aki valamikor, egészen zsenge ifjúsá-
gában, maga is lelkes betlehemes volt,
az iskolának ajándékozott az angyalok
és Máriácska számára, egy hajdani lepe-
dõ darabkát, az lesz majd Máriácska
fátyla, több szép nagy gyertyát, angyal-
szárnyakat, egy betlehemi fényes csilla-
got, annak szára is volt és a fiatalabb
pásztor vitte a menet élén. Suba, köd-
mön, szõrkucsma nem tartozott a kin-
csestárhoz. Az ilyesmit minden pásztor
saját magának szerezte be a családból, a
rokonságból. A ládában a legtöbb helyet
maga a „Betlehem” foglalta el, amit
majd a pásztorok fognak vinni. Persze
felváltva.

Minden megvolt, a sárgásfehér in-
gek is kimosva, kivasalva várakoztak
egymás tetejére rakva, ahogy a mamák
az elõzõ karácsony után gondosan elhe-
lyezték. A betlehemesek rövid énekpró-
bát is tartottak sebtiben ott a padláson.
A tanító úr azt is megkérdezte, akarnak-
e változtatni a szerepek elosztásán. A
gyerekek gondolkoztak. Ki legyen az
öreg pásztor, vagyis a csapat vezére?
Maradjon Bógyi Fero, ha vállalja. Okos
és tréfás gyerek. Éppen ilyen kell. Ma-
radt. Szent József ki akar lenni, fiúk? Jó
volt a tavalyi Rác Jóska, de már elvégez-
te az iskolát. Akadt Szent József is. A ta-
valyi Máriácskához mindenki ragaszko-
dott, mert a lányok közül senki, de sen-
ki nem tudta olyan csodálatosan éne-
kelni az altatódalt a kis Jézuskának mint

Becse, aki megértette a Böske vagy Bö-
zsike nevet is. Meg hát, ahogy egyszer
Varga Laci mondta: »ennek a Bözsének
nincs akkora szája mint a többi lánynak,
valamivel kisebb van neki.” Lehetne
ugyan pár angyallal és néhány pásztor-
ral több is, de hát kicsik a pitvarok, nem
férünk be többen, mondták és ebbe be-
le is nyugodtak

A szünidõ elsõ napjának reggelén a
tanító úr az iskola kapujában búcsúztatta
a kis csapatot. Lelkükre kötötte, a sza-
badban ne énekeljenek, mert a hideg
bemegy a torkukon és holnap már be-
szélni se lesznek képesek. A hó már
esett, még pedig rendesen ám! Tanítójuk
megvárta, amíg befordulnak az elsõ ház-
ba. A Szent Család, a pásztorok, és az an-
gyalok. Nyugodt volt. Tudta, hogy a házi-
ak néhány perc mulya együtt fognak
énekelni a betlehemesekkel.

Délig annyi háznál voltak már, hogy
a betlehemeseknek a falusi illem szerint
kijáró ajándékok cipelésébõl még az an-
gyaloknak is kijutott. No persze, az ilyen
finomságokból a többi, nem betlehe-
mezõ iskolás is részesülni fog. Volt az
ajándékok között egy különösen ingerlõ
jókora kolbász. „Ha ezt feldaraboljuk,
alig jut egyre valamennyi” — akadékos-
kodott valaki. Az okos Bógyi Fero rábó-
lintott: „még ebbe a házba menjünk be,
aztán megbeszéljük a dolgot.” „Hanem
tudjátok-e – így a Szent Család feje –
tegnap elvitte a gazdát ebbõl a házból a
mentõ. Pap János bácsit. Vérzett a
gyomra.” Csend lett. De bementek és
mintha szebben énekeltek volna mint
eddig. A két nagyobbacska gyerek
ámulattal figyelte a kis csapatot, a na-
gyobbiknak eszébe jutott, hogy ezeket a
karácsonyi dalokat õk is tudják már. Hát
rázendített és tiszta tüdõbõl velük együtt
fújta. A kicsi pedig szaladt a fáskamrába
az anyjukért, jöjjön gyorsan, hallgassa õ
is, hiszen ez gyönyörû. Veron néni, a
nagymama, aki már hosszú ideje fel
sem tudott kelni az ágyból, valami na-
gyon szépre gondolhatott, ami igen ré-
gen eshetett meg, mert kisimult és meg-
nyugodott az arca. A legkisebb is feléb-

redt a bölcsõben, de nem sírt, inkább
nagy, csodálkozó szemeket meresztett.
Az öreg pásztor bolondozásai még Ve-
ron nénit is megnevettették. Ahogy vé-
get ért a betlehemes játék, Ferohoz for-
dult. „Te, te, az a nagy botos gyerek!
Nem te szoktál ministrálni meg a per-
sellyel járni? No ugye, hogy jól emlék-
szem rád.” Kotorászott valamit és elõhú-
zott egy szép, fényes egypengõs pénz-
darabot. Bógyi Fero ilyen szép pénzt és
egyáltalán ilyen nagy pénzt még sose lá-
tott. Errefelé csak tíz, húsz filléreket dob-
tak be a perselybe az emberek. Nagyon
megdolgoztak azért is. „Rád bízom. Lá-
tod, nem tudok járni, karácsonykor se
mehetek el a templomba. Az éjféli mi-
sén dobd be, elõbb ne”. Fero a subája
bal zsebébe dugta a pénzt, hogy össze
ne téveszthesse más egypengõs érmé-
vel, ami különben nem is létezett. „Ve-
ron néni, minden meglesz kívánsága
szerint. Az öregasszony folytatta. „Imád-
kozzatok ti is, hogy a jó Isten gyógyítsa
meg a fiamat. Helyette inkább engem
fogadjon el.” Fero nyelt egyet és félre
fordult. A többi fiú úgyszintén. Csak a lá-
nyok mertek nyíltan sírni. ,,Veron néni –
válaszolt Bógyi Fero – ígérem, meg fog-
juk tenni.” Szent Józsefnek mozgott a
szája, azt mozogta, hogy „kolbász, kol-
bász”. Máriácska a fejével igent bóloga-
tott. Fero folytatta: „De hagy adjam át a
mi ajándékunkat.” És átnyújtotta a szép,
fényes, hosszú kolbászt Veron néni me-
nyének, a ház asszonyának, aki bármi-
lyen törékeny is, most már a favágást is,
meg az összes férfimunkát is végezni
fogja a beteg helyett. Feronak még min-
dig volt mondanivalója. „Nem sokára
átöltözve visszajövünk mi pásztorok, el-
hányjuk a havat a ház körül és annyi fát
aprítunk, menyit csak bírunk, hogy mi-
nél tovább elegendõ legyen. Dicsértes-
sék. Áldást kívánunk a ház népére.”
Mindenki illedelmesen köszönt, az
egyik pásztor rázendített valami különö-
sen nagyon szép énekre, Máriácska
hangja messzire kicsengett a betlehemi
kórusból és ha valaki beleláthatott volna
a fejekbe, elámult volna, milyen továb-
bi tervek voltak éppen születõben.

Kalásziné Gácsfalvi Lili

BETLEHEMESEK
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A Magyar Liturgikus Bizottság ez
évi konferenciája a népi jámborság és
liturgia 21. századi egymáshoz kap-
csolódását tárgyalta. Az elõadássoro-
zaton (moderátor: Pákozdi István) az
egyházi közélet neves szakemberei
(pl. Füzes Ádám, Káposztássy Béla)
mellett a kapcsolódó tudományágak
világi tudósai (pl. Mohay Tamás nép-
rajzkutató) szerepeltek. Az alábbiak-
ban egy a templomépítés küszöbén
álló közösség számára kiemelten hasz-
nos elõadás vezérgondolatára hívjuk
fel a figyelmet, amelyet Bakonyvári M.
Ágnes mûvészettörténész, a Vox Artis
alapítvány elnöke tartott a leghétköz-
napibb formában templomi berende-
zésekben és kegytárgyakban realizáló-
dó modern egyházmûvészetrõl.

Az elõadónõ az evangéliumi mér-
ce mellett a biblikus, liturgikus,
antropológikus és ökumenikus ismér-
vet tartotta napjaink egyházi mûvé-
szeti emlékeinek jellemzõiként a II.
Vatikáni Zsinat Sacrosantum concili-
um címû konstitúciója fényében. Ér-
demes ezeket továbbgondolni! A bib-
likusság az alkotó elõismereteit feltéte-
lezi, amelyet – bármekkora fokú is a
mûvészi szabadság – nem lehet figyel-
men kívül hagyni. Ez az ismérv gyak-
ran bizonyítvány is a mûvész dogma-
tikai és ikonográfiai ismereteirõl, ame-
lyek tanulhatók és tanulandók. Sok
helyen sok felõl, de talán nem elég-
szer hangzik el, hogy egy istentisztele-
ti színtérben minden a szent liturgiá-
nak alárendelendõ, legyen az zene,
mozgás vagy képi ábrázolás. A szép-
ség és az egyszerûség mellett a prakti-
kum szempontja sem elhanyagolható,
erre kiváló példák templomunk a leg-
utóbbi átalakításhoz képest új tárgyai.
Az antropologikusság véleményünk
szerint az egyik legsúlyosabb, leggyak-
rabban áthágott céhes szabály. Nem
minden mûvész vagy mûvészeti szak-
ember ismeri el, de tény, hogy temp-
lomtérbe nem való olyan alkotás,
amely egy átlagízlésû hívõben furcsa-
sága, miatt megbotránkozást kelt. A

templom nem a mûvészeti kísérlete-
zés helye. Itt nemcsak a posztmodern
festészet és szobrászat bizonyos alko-
tóinak nyak nélküli, a mindennapi
ember számára agyonstilizált festmé-
nyeire, szobraira kell gondolni, ha-
nem azokra a naiv tucatmûvekre is,
amelyeket gyakran jó szándékkal, hí-
res nemzetközi vagy magyar mûalko-
tások kompozícióit utánozva készítet-
tek lelkes hívek. 

Jelen sorok írója hozzászólásban
utalt a mûemléki védelem egyes
szempontjaira is. Liturgikai szempont-
ból ugyanis megakadályozandónak
véljük a manapság fõleg vidéken je-
lentkezõ szemléletet, amely klasszikus
stílusban (romantika, barokk, copf
stb.) épült templomok terében kiállítá-
si lehetõséget, hosszú tavú jelenlétet
biztosít gyakran oda nem illõ, más
kontextusban értelmezhetõ mûvek-
nek. Az elõadás óta újabb kedélybor-
zoló gondatlanság tanúi voltunk Mis-
kolcon az Avasi templomban, amely-
nek késõgótikus térszerkezetét a szen-
télyfejben durván megbontották az új,
modern elektromos orgona köré fel-
húzott, akolszerû kántori válaszfallal.   

A mûvészettörténésznõ elõadása
másik részének megállapítása is rend-
kívül imponáló volt, amelyben iko-
nográfiai szigort sürgetett a népi jám-
borság és kegyesség tárgyain, ábrázo-
lásain is. Elegendõ a Ferenciek terén a
nagy egyházi könyvkiadók szentképe-
it szemügyre venni, hogy megtapasz-
talhassuk, mennyire egymás mellett él
a búza és a konkoly. A szentimentáli-
san túlfûtött, néha naivan gyermek-
ded képek felszaporodása az „otthoni
oltáron” gyermeki ismeretalapon
nyugvó, ugyanakkor barokk jelleggel
triumfáló egyházképet alakít ki (utób-
bit a II. Vatikáni zsinat is elvetendõnek
tartja). Miért van ezekre kereslet? A
válasz egyszerû: mert nincs más. Való-
ban az lenne a megoldás, ami az elõ-
adáson elhangzott: korábbi korok
mûalkotásainak reprodukálása, amely
hosszabb távon egy alapvetõ esztéti-

kai mûveltséget is magával hozhat a
hívõk számára. Ebben a Mi missziónk-
ra is szükség van, s egyházmûvésze-
tünk mellett tehetünk hitet, ha a ke-
resztszülõk idén MS Mester Vizitáció-
ját ábrázoló képeslapot kapnak a „jól
bevált” fenyõfás-pufók angyalkás he-
lyett. Szerénytelenség nélkül állíthat-
juk, hogy templomunk zsinati szel-
lemben fogant hittanversenyén rend-
kívül jól „vizsgáztak” a hittanosok és
szüleik, hiszen két ízben is a magyar
közgyûjtemények festményeirõl ké-
szült A/4-es xerox másolat színezése,
kiegészítése, kommentálása volt a ka-
rácsonyi feladat.

A jelenlegi egyházmûvészet nívós
darabjainak legfõbb fórumává vált
idõközben a Kecskeméten megrende-
zett Kortárs Egyházi Biennálé. Ez azon-
ban nem helyettesítheti az ikonográfi-
ai képzést, amely szerencsére egyre
több egyházi felsõoktatási intézmény-
ben megjelenik (pl. a PPKE Hittudo-
mányi Karán Farkas Attila, az Apor Vil-
mos Fõiskolán Farbaky Péter óráin). 

A keresztény mûvészet fejlõdésé-
nek befogadói szinten való egységes
ábrázolására törekedett a Kölni Katoli-
kus Világifjúsági Találkozón az a kép-
zõmûvészeti kiállítás is, amelynek ve-
zetõjébe Joseph Ratzinger-
elmélkedések kerültek német és olasz
nyelven. A tárlaton a krisztológiai té-
mák szerint csoportosultak az alkotá-
sok, így kerültek egymás mellé kora-
középkori és XIX. századi ikonok, El
Greco és Picasso festményei. Az egyik
igen érdekes, kortárs alkotás címe
„Betlehemi éjszaka” volt. Az egysége-
sen mélykékre festett vásznon egy haj-
szálvékony, aranysárga csík húzódott
végig. Sokan elmerengtünk jelenté-
sén, beszélgettünk róla, mégsem me-
rült fel egyetlen pillanatra sem, hogy
istentiszteleti térben lenne a helye.
Együtt gondolkodás. Valahol itt kezdõ-
dik a mindennapi liturgia kísérõele-
meinek felelõsségteljes kiválasztása és
elhelyezése.

Jakab Péter

Népi jámborság és kortárs mûvészet a 21. században
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A harmaddiploma harmada – (Be)képzelt riport

Azok akik november 19-én
lemaradtak Vörös Boglárka diplo-
makoncertérõl, talán nem is
tudják, hogy mit hagytak ki.
Igazából én sem nagyon tudtam,
emiatt megkörnyékeztem kérdé-
seimmel az érintettet, aki (tet-
tetett) örömmel válaszolt. Az
errõl az eseményrõl készített
jegyzeteimet tartalmazó papirost
persze ezután szinte azonnal
elveszítettem, de ez nem akadá-
lyozott meg abban, hogy
fotografikus memóriámat fel-
használva rekonstruáljam az
eseményeket. Kár, hogy az
esetemben a fotografikus
memória csak képek, és nem
hang visszaidézésére alkalmas.
Ezért így sikerült:

Helló Bogi! Hallom diplo-
makoncerted volt már megint.
Mégis miért, az elõzõ nem sik-
erült? 

Dehogynem, az is ötös lett.
Akkor mi ez már megint? Nem

elég egy diploma, kettõ kell a fel-
hõtlen élethez?

Ez már a harmadik lesz, de az
élet még így sem lesz felhõtlen…

(Levegõért kapkodva) Hr,
Hram, Harm, Harmadiiiik!? Én
kilenc év alatt nagy nehezen
megközelítettem az elsõt… Azt
hiszem, rossz iskolába iratkoztam
be. És mégis mik ezek a diplomák,
soroljad csak, hogy egyen az iri-
gység.

Volt egyszer egy szolfézstanári,
aztán tavaly a karvezetés, amin
szintén segített a szkóla, meg
most ez a kis kicsinység egy-
házzenébõl.

A tavalyiról rémlik valami, egy
gigantikus hodályban léptünk föl,
hol is?

A Zeneakadémián.
Igen már emlékszem, nemhiá-

ba fotografikus a memóriám.
És el kell mondanom, te

énekeltél akkor a legszebben a
kórusból! (Erre az interjúrészre
nem emlékszem teljesen tisztán,
de semmi sem zárja ki azt, hogy
nem mondta)

Köszönöm, és a mostani hogy
sikerült?

Ez is ötös lett, a vizsgabi-
zottság egyhangú döntése
nyomán.

És mit mondott a végén a
Pierrot?

Az egy másik bizottság, az
enyémben olyan komolyzenei
nagyságok voltak, mint Menczel
János, Dobszay László, Enyédi
Pál, Merczel György, Bódiss
Tamás és Soós András, akik
különben mind az én tanáraim.

Akkor az egy templomi
négyzetméterre esõ zenetanárok
száma meglehetõsen magas
lehetett. Ez a Dobszay László vis-
zont ismerõs valahonnan, pedig
nem erõsségem a liturgikus-egy-
házzenei irodalom. Nem írt vala-
mi könyvet?

Az õ keze van többek közt az
Éneklõ Egyházban.

Mármint miatta kell énekelni a
misén?

(kicsit megkapaszkodik az asz-
talban) Nem, õ csak
szerkesztette.

Igen, már tudom, az a vastag
fekete könyv, amibõl olyan sok
van a plébánián, de mégsem a
Biblia!

Na ugye, még te is ismered,
pedig nem erõsséged a liturgikus-
egyházzenei irodalom.

Na szép, az ember kiénekli a
tüdejét a diplomádért, és utána
ezt kapom. Megnézheted mikor
segítelek diplomához mégegyszer.

Meg is nézem a naptáramban,
(Lapozgatni kezd egy kis füzetben)
úgy látom májusban. Akkorra kell
egy liturgikus témájú koncertet
végigvezényelnem, hogy megle-
gyen ez a diplomám is.

Miért, amit itt énekeltünk az
nem volt elég?

Nem teljesen, sõt még egy
elméleti vizsgám is lesz február
elsején, Sosem találod ki, kinek
az ünnepébõl.

Keresztelõ Szent János?
Hogy találtad ki?
Ez nem az igazi interjú, hanem

a visszaemlékezésem rá. Az
emlékeimet szabadon tudom
módosítani. De mégis miért
ragaszkodsz ennyire a
Felsõkrisztinavárosi Plébánia
Kórusához?

Ti vagytok az én kabalakóru-
som. És Dobszay László is nagyon
megdícsért minket, amikor azt
mondta, hogy „…a liturgikus
reform idején errõl álmodtunk,
hogy különbözõ korosztályok
együtt énekelnek …”, és közben
szemmel láthatóan meg volt
hatva.

És mondd, volt már hasonlóan
emlékezetes diplomakoncert a
világ teljes egyházzene-
történetében valaha?

Csak a közelmúltból egy
évfolyamtársnõm koncertjét
tudnám felidézni hirtelen, ahol
bár remekül énekeltünk, elron-
totta a hangulatot, hogy annyi
szúnyog volt, és hogy a Tanár Úr
igen határozottan hiányolta a
karnagyi dobogót.

Most volt karnagyi dobogód?
Nem, de nem is hiányolta.

Lehet, hogy csak szúnyoggal fer-
tõzött templomban elenged-
hetetlen.

Azért majd májusra szerezz be
egyet, lehet hogy lesz néhány
korai szúnyog. Hol is akarod majd
tartani a májusi koncertet?

A régi zeneakadémián
szeretném. És az lesz az utolsó
harmada a harmaddiplomáért
vívott küzdelmemnek.

A harmaddiploma harmada?
Milyen jó cím lenne!
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Felhasználhatom?
NEM!
Ezek az én emlékeim!
Természetesen szeretném, sõt

ragaszkodom ehhez a címhez!
Hát ha ennyire erõsködsz… És

mégis mi leszel ha nagy leszel.
Mármint nagynevû harmad-
diplomás alkarnagy-szolfézstanár-
egyházzenész?

Szívesen lennék magántanár
például. Mondjuk megtaníthat-
nám neked, hogyan szerezz
diplomát idõben.

Kösz, az rámfér. Valami saját
szerzeményt nem akarsz majd
tanítani nekünk?

Szeretnék, de ahhoz még
fejlõdnötök kell, talán elkezdhet-
nénk egy beéneklõs rigmussal.

Ó mindig is a beéneklés volt a
kedvenc részem a próbából! (erre
sem emlékszem biztosan, de hát
amúgy is annyi badarságot szok-
tam beszélni) Elénekelnéd?

Mendegél a mandarin, errejár
a dongó zümmögve döngicsél.
(Énekel, a közönség tapsol)

Mendegél a mandarin, errejár
a dongó zümmögve döngicsél.
(Szintén énekel, az anyagi kár
jelentõs)

Igen, egyeseknek külön
próbákon kell majd résztvenniük.

Úgy véled nekem is kéne? Én
azért nem vagyok ennyire
lelkes…

Én sem vagyok konstans
buzgó, mindig kell valami cél,
ami lelkesít.

És ha már kitapétáztad a falat
diplomákkal mi lesz ez a cél?

Nem is tudom, talán rögtön
utána kifestem a lakást.

Jelenlegi legfontosabb cél?
Befejezni ezt az egyre terebé-

lyesedõ interjút.
Tõkés Géza

Karácsonyi Nagyéneklés

Közeledik karácsony. Bizonyára mindenkinek vannak kedves karácsonyi
énekei, ám mindannyian tapasztaljuk, hogy kevés az alkalom – egy-kettõre
véget ér a karácsonyi ünnepkör, s alig marad idõ a jóízû éneklésre! 

A szentmise idejébe nem fér bele több ének – adjunk hát egy külön
alkalmat a közös éneklésre!

December 27-én, kedden délután – talán a háziasszonyok gondja is
kevesebb már – 17 órától 18 óráig szeretettel hívunk mindenkit a tem-
plomba, aki szívesen végigénekelné a karácsonyi ünnepkör ismert és
kevéssé ismert népénekeit! 

A rövid órába reményeink szerint belefér egy-két könnyebb kórusének,
a kiskórus hangszereseinek rövid darabjai, néhány elmélkedõ karácsonyi
gondolat is.

Képzõmûvészeink

A plébániai missziós napok alkalmával három képzõmûvész mutatta be
alkotásainak egy részét a plébánián, osztatlan sikert aratva. Többen kér-
dezték, hogy lehet-e vásásrolni  tõlük. A válasz: igen, lehet. Ezért az aláb-
biakban közöljük a mûvészek nevét és elérhetõségüket:

dr Várallyainé Andrejszki Katalin
bõrmûves, selyemfestõ a „Népmûvészet ifjú mestere”
Tel: 395-2389; e-mail: k_andrejszki@freemail.hu

Orient Enikõ
textilmûvész 
Tel.: 355-5204

Mózessy Egon
ötvösmûvész 
Tel.: 212-4317

Hirdetések

Karácsonyi virrasztó zsolozsma

Minden ünnep valójában a virrasztással kezdõdik. „KRISZTUS
MEGSZÜLETETT NÉKÜNK, JÖJJETEK, IMÁDJUK!” énekeljük majd 24-én
éjjel 11 órakor, a zsolozsma elején. 

A három zsoltár, majd az olvasmányok és responzóriumok karácsony
hittitkaira tanítanak minket, megvilágítva az ünnep mélyebb tartalmát.
Nem könnyû, de nagyon szép feladat a zsoltárok nyelvének megértése:
hinnünk kell abban, hogy az Egyház a liturgián keresztül is tanít bennün-
ket!

A közös imádság után, már elõkészülve és ráhangolódva az örömhírre,
vehetünk részt az éjféli misén!


