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este hat órakor, vasárnap reggel fél
nyolckor és délelőtt fél tizenegykor,
Krisztusban Kedves Testvéreim! Miután valamint este hat órakor. Mivel a
átvettem a kistarcsai plébániát, már je
- szombat esti szentmise elővételezett,
leztem, hogy januártól új miserendet tehát vasárnapi szentmisének minősül,
szeretnék bevezetni.
ily módon négy lehetőség közül váEnnek legfőbb oka a következő: két laszthattok. Nem hinném, hogy ezek
plébániát kell ellátnom. Ebből fakadó- után bárki is joggal elégedetlenkedhetan csak akkor maradhatna minden a ne, hogy neki egyik sem alkalmas időrégiben, ha lemondanék arról, hogy a pont.
szentmisében találkozzam a diákokkal
Jó hír, hogy a hétköznapi szentmiés a fiatalokkal. Hiszen azt mégsem sék időpontjaiban nem lesz változás.
tehetem kötelezővé, hogy vasárnap
A szentmisével kapcsolatos további
reggel a fél nyolcas szentmisére járja- változás, hogy püspök atya a legutóbbi
nak. A kilenc órai szentmise pedig körlevelében a következőt tanácsolja
azért alkalmatlan, mert így meg a két nekünk, papoknak: a misefölajánlásoktelepülés között oda-vissza kellene ro- ra külön templomi perselyt állítsunk
hangálnom. Summa summarum, a leg- föl, mellette pedig a miseszándékok réésszerűbbnek az tetszik, ha a kilenc szére egy füzetet tollal, amelybe minórai „diákmisét” eltoljuk fél tizenegy- denki fölírhatja az aznapi misére kért
re. Erről a lehetőségről kikérdeztük a szándékokat, és (figyelembe véve a kö„legilletékesebbeket”, a diákjainkat, zölt „tarifákat” csendes mise 1200,-Ft,
akik örömüket fejezték ki.
énekes mise 2100,-Ft) lelkiismerete
Tisztában vagyok azzal, hogy ez so- szerint adományt tesz a perselybe. Mikaknak nem tetszik, főleg azoknak vel ez a szokás itt nem idegen, éppen
nem, akik szeretnek ragaszkodni a ezért helyesnek látom a bevezetését
megszokotthoz. De az is szokatlan, annyi változtatással, hogy a sekrestyéhogy Kistarcsának és Csömörnek egy ben, legalább a szentmise kezdése előtt
plébánosa van. A jelek szerint ezt is öt perccel olvasható formában írassátok
meg kell szokni.
föl szándékaitokat és ott dobjátok be
A szentmisék rendje tehát a követ- adományotokat abba a perselybe, amit
kezőképpen alakul majd: szombaton majd erre a célra kihelyezünk.

Változások az új évben
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Természetesen ezek után nem látom
értelmét annak, hogy a miseszándékokat előre fölírjuk és hirdessük. Ahogy
a családi ünnepekre nem rögtönözve,
vasárnap reggel kapkodva készültök,
úgy – remélem – a szentmisére sem. A
személyes kapcsolatokat erősíti, ha
időben, ti magatok szóltok azoknak a
szeretteiteknek, akik jelenlétére a
szentmisén számítotok.
Szeretettel és józanul gondoljátok
végig ezeket a dolgokat. Bízom abban,
hogy megértitek és átérzitek, hogy
nem gondolhatunk csak magunkra, saját kényelmünkre, megszokásainkra.
Főleg nem akkor, amikor annak születésére készülünk, aki azért lett „egy
közülünk”, hogy mindenestől nekünk
adhassa önmagát.
Megragadva az alkalmat, kívánok
mindnyájatoknak áldott, boldog karácsonyt.
Görbe József
plébános

Lisieux-i Kis Szent Teréz imája a papokért

Nagy Szent Leó pápa imája jó papokért

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent
Szíved oltalmában, ahol senki
sem tud nekik ártani. Őrizd meg
tisztának felszentelt kezüket,
melyek nap mint nap érintik
Szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága
Szent Véred piroslik. Őrizd meg
tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd
őket növekedni szeretetben és
hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak.
Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje
mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák.
Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add
meg nekik az örök élet koronáját! Ámen

Add meg papjaidnak – mennyei Atyánk – szolgálatodnak
kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentség lelkét, hogy a
tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj nekik
Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást,
jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el
őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid
legyenek és dicséretes módon éljenek anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.
Add meg nekik a kegyelmet, hogy a Lélek és test tisztaságában Téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak Téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, Te
légy szenvedésükben vigasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, a betegségben orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a Te közösséged
pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Ámen
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tait a jelenlevőkkel. Ebben különleges
módon is hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Egyházunk jelen legyen
mind az írott, mind pedig az elektronikus média különböző ágazataiban.
Másnap Paksa Tamás tartott előadást,
s adott hasznos tippeket a plébániai
honlapok elkészítésével kapcsolatban.
Ezután volt lehetőség arra, hogy a kistarcsai plébánia honlapját bemutassam. Az ebédszünet után a nyomtatott
sajtóval kapcsolatos ismeretek gyarapítására került sor. A hagyományos és
a digitális nyomda közötti különbségről beszélt Sákovits László, majd gyakorlati tanácsokat kaptunk a plébániai
kiadványok szerkesztéséhez és összeállításához. Ekkor érlelődött meg bennem, hogy a kistarcsai újságot is jó
lenne digitális technikával nyomtatni,
szebb minőségben. Néhány napos
utánjárással sikerült is rátalálni itt, a
szomszédban Fodor Lászlóra, aki a
csömöri plébániai újságot is nyomtatja. Bízom benne, hogy a kapcsolat
gyümölcsöző lesz, amit a jelenlegi újság minőségén is tapasztalhat az olvasó.
A zárónapon Sajtó és környezetvédelem címmel halhattunk előadást. Ez
a téma számomra az egyik legkedve-

sebb, hiszen évek óta foglalkoztat. A
plébánián is sikerült megvalósítani a
szelektív hulladékgyűjtést Kovács
Gusztáv segítségével.

szólalását. Zsúfolásig megtelt az istenháza a rendkívüli eseményre, hiszen a
230 éves templom most kapott először
A kistarcsai és a fényeslitkei egyházköz
- orgonát, mégpedig a kistarcsai egyházségek közötti kapcsolat újabb állomása községtől.
Maga László plébános atya külön
november 8-án.
köszöntötte
a szentelést végző esperes
Hosszas harangzúgás hívta a fényesatyát
és
a
vendégeket:
a polgármestert,
litkei híveket templomukba november
8-án, vasárnap kora délután, akik nagy az alpolgármestert, Kisvárdáról néizgalommal várták az új orgona meg- hány zenetanárt, a vendég kántorokat,
valamint a kistarcsaiakat.
Az új hangszert szentmise keretében
áldotta meg Varga János szabolcsi főesperes, c. kanonok, s ezután került
sor a hangszerbemutatóra Fekete Nándor orgonaművész közreműködésével.
Nándor remek zenepedagógus. Nemcsak eljátsza a darabokat, hanem a személyes találkozás jegyében be is mutatja. Most sem volt ez másként. A
Bach-, Schubert és Kodály művet kellő részletességgel ismertette azok felcsendülése előtt, így még maradandóbb élmény nyújtott a hallgatóságnak.
A Kölcsey Televízió munkatársai
filmre rögzítették az eseményt. Az ün-

nepség után a templomajtóban házi
készítésű pogácsával kínálták a hazaindulókat. A meghívott vendégeket pedig a plébánián látták vendégül hidegtállal, gyümölcsökkel, süteménnyel és
üdítővel. Ekkor lehetőség nyílott, hogy
az atyákkal, a képviselőkkel és az orgonaművésszel beszélgessünk.

Sajtóapostolok
találkozója
Szombathely, szeptember 25–27.

A szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémia adott otthont az egyházközségi kiadványszerkesztők és a
plébániai honlapkészítők találkozójának. Közel ötven sajtóapostol gyűlt
össze határon innen és túlról. Az öszszejövetel célja, hogy az egyházmegyei és plébániai sajtóreferensek szakmai továbbképzésen vegyenek részt,
valamint bátorítást és segítséget kapjanak munkájukhoz. Régóta terveztem a
korábbi alkalmakra való eljutást, idén
végre megvalósulhatott a tervem, és
laptoppal, fényképezővel felszerelkezve vágtam neki az útnak.
A megnyitó után Dr. Veres András
megyéspüspök osztotta meg gondola-

Orgonaszentelés
Fényeslitkén

Számomra a leghasznosabbak a személyes beszélgetések, tapasztalatcserék voltak. Ki, hogyan készíti az újságot, honlapot, milyen programot használ... Bátran ki lehet jelenteni: ahány
ház, annyi szokás, de ebben is az Egyház sokszínűsége nyilvánul meg. Nem
uniformizált, nincsenek kötelező sémák, hanem az egyházközségi munkatársak, szerkesztők kreativitása érvényesül minden egyes lapban és honlapon. Szívből köszönjük a szervezők
áldozatvállalását, akik már 8. alkalommal rendezték meg ezt az igényes találkozót és továbbképzési lehetőséget
a sajtóapostoloknak.
-r-s

A legközelebbi találkozást, melyre
november 22-én, Krisztus Király vasárnapján került sor, izgalommal várta
a két énekkar. Ekkor a kistarcsai egyházközségbe látogattak és a szentmisén énekeltek a litkeiek. Az eseményről külön cikkben számolunk be.
Lauer Tamás
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A mártír püspönagy tudású, több
Meszlényi Zoltán vértanú püspök boldoggáavatása
köt ünnepi szentnyelven beszélő,
mise
keretében
ne mze tk özil eg
avatta boldoggá az esztergomi baziliká
- ték, a káptalan döntésének megfelelő- elismert főpásztort. Hiúságára akartak
ban október 31-én Erdő Péter bíboros, en Meszlényi került a kormányzói építeni, hamarabb volt segédpüspök,
prímás, esztergom–budapesti érsek és posztra, noha a kiépülő diktatúra mást mint Mindszenty bíboros, ezzel akarták
Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási akart a helyére. „Krisztus hű pásztora- rávenni, hogy a diktatúra lojális támoÜgyek Kongregációjának prefektusa. A ként a hitet és az egyházunk iránti hű- gatója legyen. Sok szenvedés után
szentmisén a kistarcsai hívekGörbe Jó- séget nem tagadom soha, Isten engem 1951. március 4-én a Mosonyi utcai
úgy segéljen” – ezekkel a szavakkal kórházba már a halott főpásztort szállítzsef plébános vezetésével vettek részt.
zárta esküjét az új főpásztor. A hata- ják, majd 10-én eltemetik teljes titokMeszlényi Zoltán Lajos 1892. január
lom és Rákosi szemében ellenséges ban. Utólagosan anyakönyvezik halálát
2-án Hatvanban egy hét gyermekes
cselekedetnek minősült az ő megvá- 1954 júniusára. Hamvait a Rákoskecsalád harmadik gyermekeként szülelasztása.
resztúri Köztemetőben 1966. június 22tett. Átélte a félárvaságot, édesanyja
én exhumálják, majd az esztergomi bakorán meghalt. A család először a Felzilikában helyezik örök nyugalomra.
vidéken (Rimaszombaton) élt, majd
Erdő Péter bíboros indította el bolBudapesten a Józsefvárosba költöztek.
doggáavatási
eljárását, 2004. március
Tanulmányait az esztergomi bencés
10-én.
A
Szentatya
2009. január 16-án
gimnáziumban végezte, itt érettségia
Szenttéavatási
Ügyek
Kongregációja
zett. Tehetséges diák volt. Már ekkor
pozitív
és
egyhangú
nyilatkozata
alaptöbb nyelven írt és beszélt. Vaszary
ján 2009. június 3-án hagyta jóvá a doKolos hercegprímás jóvoltából a római
kumentumot, mely Meszlényi Zoltán
Collegium Germanicum et Hungaripüspök vértanút kanonizálja a boldocumban tanult teológiát. Filozófiai
gok sorában. A bazilika kriptájából a
doktorátust szerez 1912 júliusában. Az
boldogok közé emelt püspök földi maelső világháború miatt 1915-ben
radványait áthelyezték a templomba,
Innsbruckban kényszerül tanulmányait
Szent Adalbert vértanú oltára alá. A
folytatni, itt szentelik pappá 1915. okszertartás után a kistarcsai hívek emléktóber 28-án. Itt mutatja be első szentkoszorút helyeztek el az oltárnál, és a
miséjét november 1-jén és szerzi meg
himnuszok éneklésével búcsúztunk el.
teológiai doktorátusát. Az Esztergomi
A kistarcsai katolikus egyházközség
Egyházmegyébe visszatérve először
képviselőtestülete
a volt internáló táKomáromba kap kápláni kinevezést,
bor falán emléktáblát helyezett el
később a bíboros a Prímási Kancellária hivatalába rendeli, és jelentős felTeljes titokban 1950. június 29-én 2003-ban Fogolykiváltó Boldogaszadatokat bíz rá. Ez idő alatt Meszlényi Esztergomban letartóztatják, minden szony ünnepén az itt raboskodó papok
Zoltán több könyvet is ír. Az érsekség holmiját eltulajdonítják, majd Kistar- emlékére, köztük van Meszlényi Zoljegyzőjévé, majd érseki titkárrá neve- csán az internálótáborban tartják fogva tán is. A névsor messze nem teljes,
zik ki. Csernoch János bíboros kísére- külön helységben. Cellájának ablakát többek között kimaradt a felsorolásból
tében jelen van XI. Piusz megválasztá- télen–nyáron, éjjel-nappal nyitva kell Bíró Bertalan, aki itt volt plébános, őt
sán 1922 februárjában. Többször meg- tartania, őrei szadista módon bántal- is internálták, ártatlanul raboskodott,
fordul Rómában, a Szent István Aka- mazták, gyakran rúgták és bottal ütöt- hosszú hónapokat töltött bírói ítélet
démia a hittudományok doktorává ték. Sem letartóztatásának tényéről, nélkül a táborban.
emeli 1930-ban, 1937-ben segédpüs- sem a vádemelésről nem jelent meg
pökké szentelik. A Pázmány Péter Tu- semmiféle nyilvános híradás. A diktatúRapai István
dományegyetem Teológiai Karára kap ra meg szerette volna nyerni magának a
rendkívüli tanári kinevezést. TevékeÓ, emberek, gondoljatok ma rá,
nyen részt vesz a magyarországi EuJuhász Gyula: Betlehemes ének
A betlehemi kisded jászolára,
charisztikus
Világkongresszuson
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
1938-ban. A Magyarországi Katolikus
Mint minden várak s kastélyok fölött.
Ki Betlehemben született ez este
Legényegyletek Országos SzövetségéA jászol almán, kis hajléktalan,
nek (KALOT) elnöke. A háború befeSzelíd barmok közt, kedves bambinó,
jeztével a kommunista hatalom először
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
az egyházi iskolákat államosította
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
Ó,
emberek,
gondoljatok
ma
rá:
1947-ben, majd 1950-ben a szerzetesA kerek föld mindegyik gyermekéhez
Hogy
anyja
az
Úr
szolgáló
leánya
rendeket szüntette meg. Nehéz idők
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
És
apja
ács
volt,
dolgozó
szegény
voltak. Miután Mindszenty József herS
az
istállóban
várt
födél
reájuk.
cegprímást 1948 karácsonyán letartózÓ, emberek, gondoljatok ma rá!
tatták, majd koncepciós perben elítél-
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Máriagyűdön járt a kórus

riae Zarándokházba. Itt Adrienn aszszony finom vacsorával vendégelt meg
bennünket. A közös ima és vacsora
után éjszakába nyúló program kezdődött: lefektettük a gyerekeket, majd
kezdetét vette a beszélgetés, társasozás, kártyázás, na és a BÁS. Ez a kockajáték vált a kórusférjek kedvenc szórakozásává. Lényege, hogy ki mer nagyobbat füllenteni a dobott számok
összegére, illetve ki meri lebuktatni a
másikat. Apropó, kórusférjek: ők azok
a lelkes személyek, akik azt gondolják
magukról, hogy nem tudnak énekelni,
ezért nem aktív tagjai a kórusnak, de
mindig szívesen jönnek kirándulni,
esetleg összejönnek valamelyik este
egy-egy férfias programra. Nélkülük
nem lenne a kórus olyan vidám, mint
amilyen. Ezúton is köszönet lelkes támogatásukért.
Másnap reggeli után átkocsikáztunk
Harkányba, hogy élvezzük a gyógyfürdő jótékony hatását, majd siklósi várlátogatás következett. E két program a
testi és a szellemi felüdülésünket szolgálta. Este műveltségi
versenyt rendeztünk a
környéken talált földrajzi, történelmi, művészettörténeti ismeretekből. A nyertes
csoport egy, a Pécsi
Apátsági
Pincészet
által készített bort kapott ajándékba. Vacsora után pedig kóruspróbát tartottunk:
kristálytisztára kellett
csiszolni a másnapra
szánt dalokat.
Vasárnap reggel a
tízórai szentmisén való éneklést szántuk
lelki fejlődésünk élményének.
Csibi
Imre atya, máriagyűdi plébános és a
kántor nagyon barátságos volt, rövid
kottaegyeztetés után engedélyezték a
szolgálatot a szentmisén. Dobogó

A kistarcsai Vivace Kórus tagjai nem
csak énekelni szeretnek: egyik kedvenc
szórakozásunk, hogy felkeressük orszá
gunk szép vidékeit, templomait, műem
lékeit.

Ez a „hobbink” már hagyománnyá
vált, Erdélyben kezdtünk egy tíz napos
kirándulással, azóta bejártuk Tolnát,
Baranyát. Nemrégiben összegyűjtöttük, merre is jártunk, íme néhány helyszín a teljesség igénye nélkül: Csíkszentdomonkos,
Mátraszentistván,
Aggtelek, Tihany, Abaliget, Csíksomlyó, Perkupa, Miskolctapolca, Noszvaj
és legutóbb, az október 23-i hétvégén
Máriagyűd. A kirándulások remek alkalmat nyújtanak arra is, hogy közelebbről megismerjük egymást különböző helyzetekben, így összébb kovácsoljuk a csapatot.
A legutóbbi, máriagyűdi kirándulást
rutinosan egyből egy villányi borozóban kezdtük, hogy a hétköznapi, rohanós hangulatot feloldjuk és jobb kedvvel vágjunk neki a hétvégének. A Gere
Pincészet borai azonnal megtették a
hatásukat: mindenki oldottan érkezett
a szállásra, a máriagyűdi Domus Ma-

Sikeres volt az almavásár
Nagy izgalommal vártuk november 14én a Fényeslitkéről érkező almaszállít
mány. Felhívásunkra sokan érkeztek,
hogy segítsenek lepakolni a négyszáz lá
da almát a kamionról.

szívvel és gombóccal a torkunkban
baktattunk fel a kórus lépcsőjén: most
aztán nem szabad elrontani, mert nagyon leégnénk. „Csak legyen meg a
kezdőhang az Ave Vera Virginitasban”
– gondoltuk. A kántor ez alkalommal
is nagy segítségünkre volt: orgonán kísért bennünket, és határozottan bejátszotta a kezdőhangot. Az éneklés nagyon szépen sikerült, az atya is elégedett volt a teljesítményünkkel. Utóbb
kiderült, hogy az egész szentmisét kihangosították a templom körüli téren –
a kistarcsaiak énekétől zengett a környék. Ezután már megnyugodott lélekkel jártuk végig a keresztutat, a kálvária tetején álló Pieta-szobornál, illetve
a templom lépcsőjénél csoportkép készült. Búcsúzóul hálás szívvel énekeltük el szállásadóinknak az „Áldjon
meg Téged az Úr”-at. Hazafelé még
megálltunk Villányban egy közös
ebédre, ami kicsit hosszúra sikeredett,
de sötétedésre mindenki szerencsésen
és testi, lelki, szellemi élményekben
bővelkedve ért haza.

A kóruskirándulás-sorozat még nem
ért véget. Már előkészületben a következő…
Pintérné Hutter Anett
A leadott igény alapján a pénztárosoknál lehetett rendezni a számlát. Az
ott kapott almajeggyel a kamionnál
osztották az almapásztorok a teli ládákat. Mindenki hozott ládát vagy szatyrot, így a két óra leforgása alatt szinte
minden láda kiürült és került vissza a
kocsira.

Nyírszőlősi kirándulás
A hittanos táborozok közössége meghí
vást kapott még a nyáron a nyírszőlősi
ifjúsági hittanosoktól, hogy látogassák
meg őket, ismerjék meg településüket, s
hogy a jól sikerült közös nyári táboro
zás után, ismét együtt tölthessenek egy
kis időt. Október 23-án indultunk el a
kétnapos kirándulásra.

A település önálló község volt
1973-ig, amikor Nyíregyházához csatolták, azóta kertvárosként tartják nyilván, mely nyolc km-re fekszik a várostól.
Busszal három óra alatt értünk le, az
utazás alatt végig esett az eső, de mikor a településre értünk már, szakadozott fel a felhőzet. A templom volt a
találkozási pont, amit nehezen találtunk meg, mert mi tornyot kerestünk,
de a templomot torony nélkül tudták
csak megépíteni. Nagy öröm volt újra
látni egymást, a nyáron egymásra talált barátok boldogan köszöntötték
egymást. A plébánia épületében fogadtak, mely sajnos egy nagyon régi, omladozó épület, de belső kialakítása és
dekorációja nagyon barátságos. Rövid
pihenő után átmentünk a templomba,
ahol a házigazdánk, Gaga Zsuzsa mesélt a templom történetéről, az ifi hittanosok pedig bemutatták az egyházközösségükben működő csoportokat,
meséltek arról, hogy szombatonként
ők takarítják a templomot, a kisebbeknek hittant tartanak s az énekkarban is
aktívan részt vesznek, hiszen minden
vasárnap szolgálnak a szentmisén. Mire delet ütött a haranglábban a harang,
sok mindent megtudtunk a nyírszőlősi
kicsi, de aktív egyházközségről. A déli
Úrangyalát a forradalom hőseiért
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mondtuk el, elénekeltük a Himnuszt, s
imádkoztunk egymásért is.
Visszasétáltunk a plébániára, ahol a
fiatalok által készített ebéddel vendégeltek meg minket. Délutánra átmentünk Kótajra, – ugyanis az ottani plébános, Keresztes László látja el filiaként Nyírszőlőst –, hogy a nap hátra
levő részét az ottani plébánián töltsük.
Laci atya nagy szeretettel fogadott
minket, kedves, vidám, közvetlen lényével hamar belopta magát a gyerekek
szívébe. Volt játék,
tánc, a táborról vetítés, karaoke. Igazán
tartalmasan telt el a
délután. A vacsorát
közösen főztük meg
a kertben, paprikás
krumpli
rotyogott
két nagy bográcsban. Az asztal körül
még beszélgettünk,
de lassan szedelőzködni kezdtünk, közösen indultunk vissza Nyírszőlősre,
ahol a beosztás szerint minden gyereket a vendéglátó családok fogadtak be
éjszakára. Minden családnál a háziakon kívül 3–4 gyerek került elszállásolásra, így éjszakába nyúlóan folyt még
a játék, a beszélgetés. A felnőttek Zsuzsához és szüleihez lettek osztva, nagyon kedvesen és szeretettel fogadtak
minket. Másnap reggelit mindenki a
szálláshelyén kapott, s bár rövid volt
mindenhol az éjszaka, a megbeszélt
időpontban mindenki megérkezett a
buszhoz. Délelőtti programunk Nyíregyháza felfedezése volt.
Nyíregyháza az ország hetedik legnépesebb városa, 1876 óta megyeszékhely, a térség egyik gazdasági és kulturális központja, mára kelet és nyugat
közötti hídszerepe vitathatatlan. Csak
pár órát töltöttünk a városban, de nagyon sok szép, különleges épületet láthattunk. A településen sok egyházi felekezet megtalálható: római és görög
katolikus, református, evangélikus, ortodox, izraelita, baptista, metodista,
kamilliánus katolikus szerzetesrend
templomokat, imaházakat építettek a
városban. Sőt az egyik tér négy pontján békességben megfér egymással
négy felekezet épülete. Nagypénteken
pedig a római katolikusok kezdemé-

nyezésére keresztutat járnak a városban, amihez az évek alatt szinte minden felekezet csatlakozott.
A római katolikus egyházmegye
igen fiatal. 1993. május 31-én II. János Pál pápa a Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúciójával alapította meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét. Az újonnan megalapított
püspökség székesegyháza a Debrecenben épült Szent Anna tiszteletére felszentelt templom, míg a társszékesegyháza Nyíregyházán a Magyarok
Nagyasszonya tiszteletére szentelt plébániatemplom lett. Az új egyházmegye első ordináriusa (püspöke) Bosák
Nándor, jelenleg is ő az egyházmegye
vezetője. A nyíregyházi plébániatemp-

A társszékesegyház
lomot belülről is megcsodálhattuk,
Zsuzsa sokat mesélt róla. A környék
megismerését
Nyíregyháza-Sóstón
folytattuk, nagyot sétáltunk a tó körül,
megmásztuk a kilátót, majd visszatértünk Nyírszőlősre, hogy a nekünk főzött finom gulyáslevest és habos almás
süteményt bekebelezzük. A hosszúra
sikerült búcsúzkodás után nehéz szívvel indultunk hazafelé, már ott is, de
az út folyamán többször felmerült,
hogy rövid volt az együttlét, sokakban
felvetődött, hogy forduljunk vissza,
így elhatároztuk, hogy hamarosan mi
látjuk vendégül nyírszőlősi barátainkat. Köszönjük szíves, szeretetteljes
vendéglátásukat. Hamarosan újra találkozunk!
Csicsiri Kriszta

6

Beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről

Láthatatlan kiállítás

A fényeslitkei kórus Kistarcsán
Egyházközségünkbe látogatott a fényes
litkei kórus november 22-én.
Előzményként annyit fontos tudni,
hogy a kistarcsai
katolikus
egyházközösség
a
fényeslitkeiek nek ajándékozta
a már évek óta
nem használt digitális, Wersi tipusú orgonáját.
Ezután nem sokkal Fényeslitkén megtörtént az orgona
felszentelése, melyen jelen volt Kistarcsáról is három család. Ez úton is köszönjük, hogy képviselték egyházközségünket!
Az orgona szállításakor Görbe József plébános a kistarcsai Vivace kórus
nevében szeretettel meghívta a fényeslitkei kórust templomunkba egy szentmisén való közös éneklésre, ismerkedésre. Nagyon vártuk őket, és már hetekkel előtte kezdetét vette a készülődés: a közös ének kiválasztása, a vendéglátás részleteinek megbeszélése.
Hol, hogyan és mivel fogadjuk őket?
Elég lesz-e az evőeszköz? Ha nem,
honnan vesszük a többit? Mi legyen a
menü? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekben már jóval előtte szervezkedtünk, és bizony sok embernek sok
munkája és szorgalma után minden
kérdést megoldottunk. Ezúton is köszönjük azoknak a kedves híveknek,
akik süteményeikkel hozzájárultak a
vendéglátás sikeréhez.
Elérkezett a nap, és nagyon jó volt
látni, ahogy a nagy kb. 40 fős busz lassan begördült a kistarcsai katolikus

plébánia kapuja elé. A fényeslitkei
templom kórusa két korosztályból állt.
A gyermekekből, fiatalakból álló és a
felnőtt kórus. Fantasztikus lelkesedéssel és örömmel jöttek
hozzánk, és mi nem
kevésbé nagy szeretettel vártuk őket.
A hosszú út után a
plébánia
közösségi
termében
fogadtuk
őket teával, kávéval
és aprósüteménnyel. Majd a közös
beéneklés után részt vettünk a szentmisén, melyet a fényeslitkei plébános,
Maga László atya mutatott be.
A két kórus külön-külön és együtt is
bemutatta szolgálatát Isten házában. Jó
volt hallani és érezni, hogy milyen
nagy ereje van a közös imának és
éneknek.
A szentmise végén visszamentünk a
plébániára közös ebédre. Már mindent
előre elkészítettünk, hogy megfelelő
módon tudjuk a kórust vendégül látni.
A visszajelzések alapján minden nagyon jól sikerült. Az ebédet követő rövid közös beszélgetés és ima után
Görbe József plébános atya elköszönt
a kórustól. Viszonylag hamar indulniuk kellett, hiszen Fényeslitke több
órás autóútra van Kistarcsától.
Szeretettel és jókedvűen indultak
útnak, és a jövőben is közösen munkálkodni fogunk azon, hogy a két kórus minél többször találkozzon egymással!
Halasi Tímea

November 13-án a kistarcsai és a csö
möri fiatalok egy izgalmas és különle
ges kiállításon vettek részt a Népliget
ben.
Maga a kiállítás interaktív utazás a
láthatatlan világba, ahol megpróbáltunk eligazodni csupán a tapintás, a
hangok és az illatok nyomán.
Kipróbálhattuk, milyen érzés az
egyik legtöbb információt adó érzékszervünk, a látásunk nélkül élni, és hogyan erősödnek fel egyéb érzékeink.
A láthatatlan utazás vak vezető kíséretében, speciálisan berendezett és teljesen besötétített helyszíneken történt,
ahol egyedi hanghatások és helyszínre
szabott illatok segítették, hogy igazán
életszerű élményben legyen részünk.
Különböző élethelyzeteket mutattak
be nekünk, ahol megtapasztalhattuk,
hogyan kell közlekedni a városi forgatagban, hogyan vásároljunk a bárban
vagy éppen honnan tudhatjuk, mi hol
van a konyhában.
Teljesen a vezetőre és egymás támogatására voltunk utalva. Megtapasztaltuk, mennyire fontos, hogy segítsük nem látó embertársainkat. A vezetőnk egy életvidám fiatal fiú volt,
aki példát mutatott nekünk arra, hogy
elfogadva az Istentől kapott élethelyzetét, tud boldog életet élni.
Köszönjük Görbe atyának a támogatást, hogy 20 fiatal részt tudott venni
ezen a programon!

Adventi koszorúkötés
A hétvégén immár második alkalommal gyűltünk össze a plébánia közösségi
termében, hogy mindenki elkészíthesse
az adventi koszorúját a családnak.
Két napon is lehetett jönni, mivel közel ötven koszorú készült. Az alapanyagokat egy virágkötő jóvoltából, kedvezményesen tudtuk beszerezni.
A koszorúkötésben sok szülő is részt
vett, ezért kellemes élményt nyújtott a
család közös ténykedése. Lehetőség volt
asztali díszt is készíteni, így a kisebb
gyermekek is aktívan be tudtak kapcsolódni. A másik helyiségben lehetett játszani, ami hozzájárult ahhoz, hogy a
család apraja-nagyja jól érezze magát.
Köszönjük a finom süteményeket!
Reméljük, most már hagyományt teremtve, jövőre következik a folytatás!
Méhes Zsuzsa
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A ferences rend a világhálón
A jubileumi év alkalmából a ferencesek
hazai honlapjait böngésztem. Az itt ta
láltakból néhány információt kimásol
tam tájékoztatásul. Remélem, akit rdeé
kel, az további hasznos és érdekes ol
vasnivalót talál.
A belvárosi ferences templom honlapján http://pestiferences.ofm.hu/ találtam:

Szent Ferenc Jubileumi Év – 800
éves a ferences rend
Január 3-án különleges esemény
színhelye volt templomunk. Itt történt
a ferences jubileumi év ünnepélyes
megnyitása. 1209-ben hagyta jóvá hivatalosan az egyház a ferences közösség első életszabályát.
A Ferences Család honlapja:
http://www.mfcs.hu/ Krisztust követő
közösségek Szent Ferenc lelkiségében.

Információk a Pasaréti Páduai
Szent Antal-templom honlapjáról:
http://pasaret.ofm.hu/node/10
A ferences rend alapításának 800.
évfordulója alkalmából jubileumi
jótékonysági koncertre kerül sor
2009. december 15-én 19 órától a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti
Hangversenytermében. A koncert védnöke Dr. Sólyom László köztársasági
elnök és őexcellenciája Juliusz Janusz
apostoli nuncius.
További ismertető: Szent Ferenc a
20. század számára Franco Zeffirelli
filmje, a Napfivér, Holdnővér révén
vált ismertté. Az évszázadok során
szellemiségével tucatszám azonosultak
kiváló zeneszerzők, muzsikusok is.
Az ünnepi koncert programjában elsőként gregorián énekeket hallunk a
szerzetesi közösség, majd szólista és

kórus előadásában, valamint egy Mária-éneknek a csángó néphagyományban
megőrzött változatát.
Kájoni János 17. századi erdélyi ferences korának humanista polihisztoraként értékes zeneműveket gyűjtött
össze és jegyzett le. Két mű szólal
meg az úgynevezett Kájoni-kódexből,
mindkettő az olasz minorita rendtag,
Lodovico da Viadana kompozíciója.
Liszt Ferenc a pesti ferenceseknél
kérte felvételét a confraterek közé,
1858-ban föl is vették. Számos ferences témájú kompozíciót írt, többek között az A-dúr legendát, s itt még a
Krisztus-oratórium három tétele, az
Angelus, a Stabat Mater speciosa és az
Et ecce stella csendül fel.
Olivier Messiaen, a 20. század „zeneszerző teológusa” zenés színpadi
művét, wagneri léptékű operáját Szent
Ferencről komponálta, Kodály Zoltán

Ferences köszöntés:
Pax et bonum – Béke és jóság
A magyarországi ferences rend
központi honlapja: http://www.ofm.hu/
Az említett honlapokon további hivatkozásokat találhatunk. Érdemes tovább böngészni!
Böngészte:
Galántai Viktor

Ferences provinciák a történelmi Magyarország területén
pedig a hívő közösség énekét gazdagította Ferenc Naphimnuszának megzenésítésével.
A ferencesek kiemelkedő társadalmi–szociális szerepvállalása a Gyöngyösön működő Autista Segítő Központ. E hiánypótló, modellértékű intézménykomplexum nélkül több mint
száz család kerülne szinte megoldhatatlan helyzetbe. A koncert bevételét a
szervezők az ellátás fejlesztésére és a
rászorulók támogatására fordítják.
További információ a rend tevékenységéről és a jótékonysági koncert
bevételének hasznosításáról:
www.ferencesek.hu, www.autista.hu

HUMOR
A szent
− Nem tudom mit tegyek doktor úr!
Szinte állandóan fáj a fejem.
− Sok alkoholt iszik?
− Egy kortyot sem.
− Dohányzik?
− Soha nem dohányoztam.
− Akkor mértéktelenül táplálkozik.
− Ellenkezőleg. Tervszerűen és mértéktartóan eszem.
− Szerelem?
− Nem érdekelnek a nők.
− Ahá, akkor már értem mi a baj. A
glória szorítja fejét.

8

A tanyasi ház gangján négy kicsi cinke keringett. Éhesek voltak és fáztak
nagyon. A bátrabbak pici csőrükkel
megkopogtatták az ablakot. Nem tudták, miért üres az etető, miért nem került újabb szalonnadarab a fenyőfa ágára. Csak annyit tudtak, hogy halálra
vannak ítélve, mert Pannika most nem
gondoskodott róluk. Nem tudták, nem
tudhatták, hogy Pannika is halálra van
ítélve. A közel negyven fokos láz talán
már reggelre elviszi. Nem tudták ezt a
betlehemes gyerekek sem, akik a szomszéd tanyáról jöttek át. Öt kilométer hóban, fagyban, nem kis dolog, de elhozta
őket a szeretet. Ha már éjféli misére
nem mehettek be a tanyasiak – a falu 15
km-re feküdt –, legalább így akarták
köszönteni a kis Jézust, szebbé tenni
karácsony szent ünnepét. A gangon topogva, fázva, de teli torokból énekelték: „Pásztorok, pásztorok, örvendezve...”
Az „öregpásztor” csörrenő bádogokkal díszített botjával megzörgette az ajtót és bekiáltott: szabad-e a Kisjézuskát
dicsérni? Péter bácsi, a gazda kitárta az
ajtót. Gyertek, mielőtt megfagytok!
Melegedjetek, de ne játsszatok. Pannika
beteg, nagyon beteg, zokogta feléjük
Annuska néni, a kislány édesanyja. A
gyerekek letették a betlehemet és a kemence köré kuporodtak. Csend volt.
Csak Pannika ziháló lélegzete hallatszott és a nagymama seppegése, aki a
rózsafüzért morzsolta. É s fel-felcsukló
zokogás törte meg a csendet. A gyerekek ittak egy kis édes pálinkát – ilyenkor, de csak ilyenkor! Az kijárt, és már
indultak volna haza, amikor rettenetes
hóvihar zúdult a tájra. Maradni kellett.
Ültek csendben. Nézték egymást és
nézték a beteget. És nézték a betlehemi
Kisjézust.
Egyszer csak felállt az „öregpásztor”.
Letérdelt a betlehem elé és kibuggyant
belőle: Kicsi Jézus! Mondanék én neked valamit. (Meg-megállt, kereste a
szót.) Te felnőtt korodban annyi emberen segítettél. Annyi csodát tettél. ANynyi beteget meggyógyítottál... De isteni
hatalmad megvolt már Betlehemben is.
Akármilyen kicsi vagy, Isten vagy... A
pólyában is tehetsz csodát... Kérlek hát,
gyógyítsd meg Pannikát... Hosszú
csend. Hangos zokogás. Majd mintha
egy betanult pásztorjáték szövegét
mondanák, a betlehemesek szívéből kiszakadt a kérés: Kicsi Jézus, kérünk téged, gyógyítsd meg Pannikát!... A gyerekek egymást nézik. Valami megfogja

Gyermekoldal

Mennyből az angyal
a lelküket. Az egyik angyal most Máriához fordul: Te vagy az édesanyja. A te
kérésedre tette Jézus első csodáját...
Kérleld velünk Szent Fiadat. Szólj Pannika érdekében...
És a szív szólásra nyitja Mária ajkát
is: Kicsi Fiam, szerelmetes magzatom,
édesanyád könyörög hozzád. Mutasd
meg már most, itt Betlehemben isteni
hatalmadat! Gyógyítsd meg azt a kislányt! Kérlek, nagyon kérlek téged... A
betlehemesek kórusa folytatja Mária
könyörgését: Kicsi Jézus, kérünk téged,
gyógyítsd meg Pannikát!
Az „öregpásztor” (negyedikes gimnazista, versíró ember!) most Szent Józsefhez fordul: Te vagy Jézus nevelőatyja. Járj közbe nála velünk együtt te
is... József keresi a szót. Aztán letérdel
a jászol elé: Te mindig engedelmes voltál, kisfiam. Fogadj most is szót édesanyádnak, nekem, és kicsi barátaidnak!
Gyógyítsd meg Pannikát! A gyerekek
könnyezve suttogják: Kicsi Jézus, kérünk téged, gyógyítsd meg Pannikát!
Annuska néni nem bírja tovább. Feljajduló, fuldokló zokogással kéri: Hagyjátok abba, gyerekek! Ez nem játék. Nem
pásztorjáték... csend. Hosszú csend.
Csak a szél üvölt odakint kegyetlenül.
Nagymama a betlehemesek felé fordul. Játék helyett inkább imádkozzunk!
(Bár ez a „játék” is ima volt...) Mondjuk együtt a rózsafüzért! (Nagymama a
négy evangéliumot kívülről tudta!) Így
nem csoda, hogy új titkokat font az üdvözlégyekbe: Áldott a te méhednek
gyümölcse Jézus, aki feltámasztotta Jairus leányát, aki visszaadta a naimi özvegy fiát, aki visszahozta a halálból barátját, Lázárt, aki körüljárt jót cselekedvén. Az ima végére lecsendesült a vihar
zúgása. Az utolsó ámen után megszólat
a beteg: Szól a csengő. Jön a Jézuska.
És valóban tisztán ki lehetett venni a
száncsengők hangját. Aztán újból feltámadt a vihar. Iszonyú erővel rázta az ajtót, ablakot. De hallani lehetett azt is,
hogy a gangon csizmák kopognak,
majd nyílt az ajtó és belépett két hóember.
− Adjon Isten! Szép jó estét, szép karácsonyt!
Az utasok a harmadik tanyára igyekeztek. De nem bírtak tovább menni.
− István, doktor úr! Isten hozott benneteket.
A doktor úr nevetve ölelte meg Péter
bácsit.

− Ne sértsen meg a doktor úrral. Közel harminc évig Janika voltam, hadd
maradjak továbbra is az. De mi ez a
nagy csend. Mi baj van?
− Pannika. Pannika nem éri meg a
reggelt. Elviszi a láz. Nincs segítség.
− De van, talán van. Londonból jövök. Édesanyámnak hoztam egy új
gyógyszert. Csodát művel. Penicillin.
Janika doktor veszi a táskáját, és már
adja is az injekciót. A vihar elmúlik. A
gyerekek elmennek. István szomszéd
szállítja őket haza. Ő is siet megnyugtatni a feleségét. Janika doktor úr marad.
Karácsony reggel szikrázó napsütéssel köszönt be. De nem a napfény, Pannika ébreszti őket. Vékonyka hangja
betölti a szobát és a szíveket: Mennyből
az angyal...

A penicillin csodát tett. A láz elmúlt.
Annuska néni most már a boldogságtól
sírva kéri Pannikát: Biztosan éhes vagy.
Egyél kislányom! Pannika kitekint az
ablakon. A gangon még ott keringenek
a cinkék. Ők is éhesek. Én még nem tudok kimenni, vigyen nekik valamit,
édesapám.
Szomorúnak, halált hozónak indult
ez a karácsony. És boldogságot hozott
és életet adott. Ez a karácsony lett Molnárék életének legszebb karácsonya. És
szép lett az a karácsony a cinkék számára is...
Csépány László

Kedves Szülők és Gyermekek!
Adventben alakítsunk ki időszaki
szokásokat! Legyenek például adventi
imáink, énekeink.
Szombat esténként az adventi koszorú mellett énekeljünk, imádkozzunk és olvassunk fel adventi történeteket. A gyerekek nagyon szeretnek
történeteket hallgatni, főleg ha édesanya vagy édesapa olvassa azokat!
Ezzel a közös együttléttel tegyük
ünnepélyessé a gyertya meggyújtását.
Minden adventi szokás mögött az a
fontos, hogy ott éljen szívünkben a
vágy: Jöjj el hozzánk Jézus!
Szeretettel: Méhes Zsuzsa

A hónap szentje
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A Szent Család és a mai családok
A zord istállóban
lehet, ha a nőt viszcsak a pásztorok köszaadják a család2.
A
családnak
nemcsak
feje
van,
szöntötték az Isten Fiát. Majd hamaro
nak, a családot pedig visszaadják a nősan üldözés, számkivetés következett, hanem lelke és szíve is, ez pedig az nek. A Szűzanya igazi türelmes édesvégül a nyugodt názáreti otthon. Ezt a édesanya.
anya volt.
názáreti szent otthont állítja elénk az Szűz Mária örök eszményképe, ide3. A Szent Család harmadik szeméálja marad a női nemnek, az édes- lye a gyermek Jézus.
Anyaszentegyház.
A gyermek Jézusról a Szentírás így
Az engedelmes gyermeket, a gon- anyáknak. A nő útja igen tövises volt a
történelemben.
A
kereszténység
nagy
ír: „Jézus meg gyarapodott bölcsességdos édesanyát és a dolgozó nevelő
atyát. Sokszor szokták jogosan említe- érdeme, hogy kiemelte a pogány el- ben, korban, s kedvességben Isten és
ni: a világ fennmaradásához más lehe- esettségből, elnyomásból és a férfivel az emberek előtt” (Lk 2,52). A Szenttőség, más alternatíva nincs, mint a egyenrangúvá tette, felséggé avatta. írás keveset ír a gyermek Jézusról.
Nem ez a feladata. A felnőtt Jézust és
nyugodt, békés egymás melletti élet. Egyenlő jogokkal és kötelességekkel.
Az
újkor
ipara
beszervezte
a
nőt
a
tanítását mutatja be. A gyermek JézusEz pedig csak a családi életen kereszmunkába.
A
sokat
emlegetett
egyenjoról tudjuk, hogy növekedett bölcsestül valósulhat meg. Ugyanezt mondségben és kedvességben. A szülőkhatjuk a jövő nemzedékének nevelének fel kell készíteni gyermekeiket
séről is: más lehetőség nincs, mint a
az életre.
jó családi élet. A családi életről sokA szülő jogos vágya, hogy jó hászor elmondták: az emberi közösség
zastársat
kapjon a gyermeke. Ő felalapja, gyökere. Ha a gyökér beteg,
készíti
gyermekét
e feladatra? A
elsorvad a fa, ha a család beteg,
gyermeket nevelni kell. Tudjon segítönkre megy a társadalom. Erős tárteni, áldozatot hozni, lemondani. A
sadalom csak jó családokból épülhet
tízparancsolatban nincs ilyen: szüfel, ahol van jó apa, jó anya és jó
lők, szeressétek gyermekeiteket. Ez
gyerek.
a természet törvénye. De a házasság1. A család feje az édesapa.
kötése után ne sajátítsa ki gyermeA Szent Család feje, védelmezője
két, mert ezzel tönkreteszi a fiatalok
Szent József volt, a kemény kérges
házasságát. Nagy probléma, amikor
kezű, iparos ácsmester, egyszerű dolhárom generáció lakik együtt. A felgozó ember. A Szent Család élén
nőtt gyerek megfeledkezik alapvető
nem uralkodó, fejdelem, bölcs íráskötelességéről. Ha erre kérik, nem
tudó, nem gazdag, hírneves ember
teszi meg. Eladatja a szülői házat,
állt, hanem egyszerű dolgos munkás
újat vesznek, és az idős szülő teherember állt. Ezzel Isten megszentelte
tétel lesz. A felnőtt gyerek ne nézze
a munkát.
apját kamatmentes, sőt semmit viszMilyen a jó édesapa? A család igasza nem követelő OTP-nek. Ne nézzi feje, vezetője a jó édesapa, aki jó
ze anyját fizetés nélküli cselédnek.
utakon jár, látja a család gondját,
gúság lehetőséget ad a munkához,
Amint
a fiatalokat nem lehet kényszeörömét, irányítja gyermekei életét. Aki majd a második műszakhoz, az otthoni
a családnak példaképe, pénzét a csa- munkához. Pedig a nőt igazi hivatása a ríteni arra, hogy az idősek ízlése szeládra költi, hűséges az adott szavához, családhoz köti. A női nem igazi nőies- rint éljenek, úgy az időseket sem szavédelmet nyújt a családnak. Tud ne- ségét az élet igen megtépázta, vagy in- bad arra kényszeríteni, hogy a fiatalok
velni nemcsak szavával, hanem első- kább a nők saját maguk tették tönkre. gondolkodása szerint éljenek. A több
sorban példájával, aki az örök élet felé Ugyanis ha részeg, goromba, károm- generációs közösségek értékeljék egyirányítja azok életét, akiket a Jóisten rá kodik, mint egy férfi, legfeljebb szür- mást. Ebből lehet haszon és előny, elbízott.
ke, másodrendű férfi utánzat lehet. De lenkező esetben keserűség.
A Szent Család élete alapján gonA csendes Szent Józsefről a Szent- vigyázni kell: azonos előjelűek taszítdolkodtunk
a mai családokról. Az apáírás ennyit jegyez meg: „Igaz ember ják egymást. Vagyis, ha a nő férfias
ról,
az
édesanyákról
és a gyermekekvolt” (Mt 1,19). Ez a jellemzés nagyon lesz, a férfiakkal szemben elveszíti edről.
A
család
csak
akkor
lehet a bolkevés, mégis mérhetetlenül sok. Igaz digi kivételezettségét.
dogság
szigete,
ha
az
ott
élők
értékelik
ember volt. Ebben a jellemzésben
A nő, az asszony legyen a család
minden benne van. Ő megadta min- lelke. Simítson el nehézségeket, tegye egymást, nem uralkodnak egymás fedenkinek azt, ami megilleti: Istennek széppé az otthont, szeressen otthon lett. Ha több generáció él együtt, akkor
és embertársainak egyaránt. Hogy a maradni, várja haza a férjét. Tudja mi is ez legyen az alapelv: egy mindenkiföldi édesapák tudnak-e olyan igaz a feleség és az édesanya kötelessége. ért, mindenki egyért. A Szent Család
emberek lenni, mint Szent József, ezt Türelemmel egyengesse az idősek-fia- életében így volt. Tanuljunk tőlük!
nem mi fogjuk eldönteni. Jó lenne, ha talok problémáját. A kereszteket közöa mai édesapák az igaz emberek útját sen hordozzák és közösen neveljék a
Somlai József
járnák.
gyerekeket. Boldog családi élet akkor
ny. plébános

Hasznos tudnivalók

Szentmisék rendje
hétfő: 18:00, adventben 6:00 is
kedd: 18:00
szerda: 7:00, adventben csak 6:00
csütörtök: 18:00
péntek: 7:00, adventben csak 6:00
szombat: 7:00; 18:00 (elővételezett)
vasárnap: 7:30; 9:00; 10:30; 18:00
Dec. 24-én: 16:30-kor és 23:15-kor
lesz pásztorjáték.
Dec. 25-én: 0:00 éjféli mise, 7:30;
9:00; 10:30; 18:00
Dec. 26-án: 7:30; 9:00; 10:30;
18:00 Nagytarcsán 11:30
Dec. 31-én: 17:00 évvégi hálaadás
Január 1-jén: 7:30; 10:30; 18:00

Új telefonszáma van
a plébániának
Tájékoztatásul
közöljük a hívekkel és minden
érdeklődővel,
hogy a plébánia vezetékes
vonalát felmondtuk, ezért a
korábbi hívószám december 4-én megszűnt. Az új előfizetés
bruttó 1.875,-Ft, aminek nagy része lebeszélhető, így havi szinten közel
8.000,-Ft-os megtakarítást tudunk
elérni.
Az új szám a Magyar Katolikus
Egyház mobilflottájának tagja, így az
ország összes – több mint 17 ezer –
egyházi mobilszámáról ingyenesen
hívható. Kistarcsán is közel 70 személy rendelkezik egyházi előfizetéssel. Bízunk benne, hogy senkinek sem
fog többlet kiadást jelenteni, hogy mobil számot kell hívnia, ha a plébánián
akarja intézni az ügyeit.
Az új hívószám: 06 (30) 640-1359

Tervezett programok
december során:
• A roráte misék hétfőn, szerdán és
pénteken 6-kor kezdődnek. Utána
közös reggeli a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
• Az adventi lelkigyakorlatot Dr.
Stella Leontin atya tartja december
18–19-én, pénteken és szombaton
a 18 órakor kezdődő szentmise keretében. Jöjjünk el!

Állandó programok az
egyházközségben
Helyszínek rövidítései: T (templom) P
(plébánia) EO (egyházközségi otthon)
• Hétfő: 10–12 Baba–mama klub
(P); 18:45–19:15 bibliaóra (T)
• Kedd: 16:45-től engesztelő imaóra.
A hónap 2. keddjén 20–22 MÉCS
családközösség összejövetele (P).
• Szerdán (P) azoknak a gyerekeknek, akik iskolájukban nem tudnak hittant tanulni, 18 órától hittanfoglalkozás.
• Csütörtök: 17:30 szentségimádás
• Péntek: 16–18 ifjúsági klub (P);
19–20 felnőtt hittan két hetente (P)
• Szombat: 10–12 Oratórium (EO)
• Vasárnap: 10–10:30 Agape a diákmise után (P); 18–19:30 Vivace kórus próbája (P); Kalász összejövetel a hónap 2. vasárnapján (EO)

Újságcím pályázat
A múlt hónapban meghirdetett pályázatra számos ötlet érkezett. Köszönjük! A legjobbnak ítélt négy nevet
most közzétesszük, és ismételten várjuk a visszajelzéseket. "Szavazni" úgy
lehet, hogy a legjobbnak ítélt címet
felírják egy papírra és leadják a sekrestyében vagy az irodában, vagy elküldik e-mailbe. ABC rendben a következő javaslatokat találtuk megfelelőnek:
(1) Factum (2) Hitkaláris,
(3) Igazgyöngy, (4) Olvasó.
Néhány mondatban a pályázók indoklását is leírjuk:
(1) „A tabernákulum feliratából
gondoltam valamelyik szóra. »…

ET VERBUM CARO FACTUM
EST« Például lehetne FACTUM.
A factum jelentése: (lat., többesszám facta) a. m. a meglett, megtörtént, a tény, ipso facto, l. De facto;
facta loquuntur, a tények beszélnek; factitiv, műveltető.”
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Irodai órák a plébánián
hétfő:
szerda:
csütörtök:
péntek:

15–18
10–12
10–12
16–18

(2) „Hitkaláris – a gyöngyfüzér
utal egyházközségünk névadójára,
és az újságban megjelenő hitbéli
gyöngyszemek füzérére. Nem utolsó sorban szép régi magyar szavunk a kaláris, melyre mi, olvasó
katolikus hívek felfűzhetjük jelképesen hitünket jelezvén összetartozásunkat.”
(3) „Igazgyöngy: azért gondoltam erre, mert a hitünknek is ilyen
megbecsült kincsnek kell lennie,
mint az igazgyöngynek. Mindig
fénylőnek kell lennie, mint amilyen
a gyöngy, sohasem halványulhat el
bennünk. Utalhat arra, hogy az újság értéket képvisel a sok igénytelen, felszínes tömegtermék között,
tehát ritka, mint az igazgyöngy.
Utalhat a krisztusi tanítások igazságára. Eszünkbe juthat, hogy hitben
élni, hitünket megvallani sokszor
nehéz, mint a gyöngykagylót a tenger mélyéről felhozni. Végül: egy
szép szó, amiről egy szép dolog jut
az ember eszébe – és ilyen újságcímről nem hallottam még.”
(4) „A plébániai újságunknak adhatnánk az OLVASÓ címet, mivel
a rózsafüzért szentolvasónak, olvasónak is nevezzük, és templomunk
védőszentje a Rózsafüzér Királynéja. Másrészt az olvasó jelentheti az
újságot éppen olvasó testvért is. Az
októberi számban felhasznált rózsafüzéres logó is felhasználható
kezdőbetűként.”
Várjuk a véleményeket!

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai József c. apát; Felelős kiadó: Görbe József plébános
Főszerkesztő: Lauer Tamás, Korrektúra: Rochlitz Bernadett
Szerkesztők: Csicsiri Ferenc, Galántai Viktor
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.
Telefonszámunk megváltozott. Az új szám: 06 (30) 640–1359
Nyomtatta: Interelektronik Kft. 400 példányban
Web: http://kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu

