
Betlehemezés Kistarcsán
Egy elfeledett hagyomány újjáéledése

Az idısebb korosztály még jól em-
lékszik, amikor advent idején, csikor-
gós  hidegben elindult  a  csapat,  hogy
elvigyék  a  kis  Jézus  születésének
örömhírét minden családhoz. Jókedvő
fiúk jártak házról házra láncos bottal,
csengettyővel,  szalmával  kitömött  is-
tállót hordozva, míg a bentiek a gyer-
tya  fényénél  kíváncsi  vágyakozással
hallgatóztak az ablak elıtt:  mikor ér-
nek már ide? S egyszer csak megzör-
rent  a  kerítés,  és  a  kis  csengettyők
együtt énekeltek a fiúkkal,  amint föl-
csendült a várva várt hang: „Szabad-e
bejönni ide Betlehemmel? – Hát per-
sze, hogy szabad, már régóta vártunk
benneteket.  Gyertek  csak  be
szaporán!” Milyen szép emlékek – én
is a nagymamámtól hallottam róla, bár
sok más faluban ma is élı népszokás.
Miért ne lehetne nálunk is? Hiszen a
kis Jézus mindenhová szeretne betérni,
hogy  örömöt  és  békét  hozzon  az  ott
élıknek. 

Ezzel a gondolattal indultunk útnak.
Mi kell egy régi hagyomány újjáélesz-
téséhez? Egy jó ötlet, egy tucatnyi hit-
tanos gyerek és néhány jóakaratú segí-
tıtárs. Az elsı összejövetelre minden-
ki  nagy  izgalommal  és  várakozással
érkezett:  „Mi ez az egész? Ezt a sok
szöveget komolyan meg kell tanulni a
jövı  hétre?  És  be  is  kell  öltözni?
Tényleg így fogunk járkálni  a  város-
ban? Az nagyon ciki, engem mindenki
ismer,  mit  szólnak  a  haverjaim,  ha
meglátnak  így  az utcán?  Nekem egy
csomó verset  meg kell  tanulni  kívül-
rıl, erre már biztos nem lesz idım. Na,
jó, de xy-hoz be ne menjünk, mert ki
fog nevetni.” Ilyen és hasonló vissza-
jelzések után  otthon elgondolkodtam:
biztosan ezt akarom? Hát nincs nekem
elég  dolgom?  Tényleg  ezekkel  a  gé-
zengúzokkal  akarom végigjárni  a  vá-

rost,  betérve  tisztes  házakhoz?  Igen!
Már az csoda, hogy ebben a szokások-
tól elidegenedett világban ezek a gye-
rekek  vállalkoztak  ilyesmire.  És  per-
sze ott volt a sok bátorító hang is: meg
kell  csinálni,  csak így maradhat  fenn
valami,  ami  különben  elveszne.  Hi-
szem, hogy Jézus Krisztus eljött hoz-
zánk és eljön minden év karácsonyán.
És ezt az örömöt tovább kell adni. Mi
is  részesei  vagyunk  az  örömhír  to-
vábbadásának. 

Eljött a nagy pillanat, amikor útnak
indultunk.  Ekkorra  már  mindenki  na-
gyon szépen tudta  a  szövegét.  Fel  is
öltöztünk: elıkerültek a kucsmák, be-
kecsek,  glóriák. Kiléptünk a plébánia
biztonságot adó udvaráról, amikor be-
gördült  József  atya  kocsija.  Ennél
jobbkor nem is érkezhetett volna. Na,
fiúk, lányok, most aztán szedjétek ösz-
sze magatokat, mert itt aztán rendesen
kell viselkedni! Egyszer csak fölcsen-
dült  az  angyalok  éneke,  a  pásztorok
nótája, ott díszelgett egyszerő kis bet-
lehemünk a nagy asztalon. A gyerekek
nagyon szépen elıadták a betanult sze-
repüket. József atya meg is áldott ben-
nünket, hogy Isten segítsen minket az
úton. Elıször a szereplık családjaihoz
tértünk be. Mindenhol szívesen fogad-
tak. Az asztalok megteltek sütemény-
nyel,  csokoládéval,  teával,  sok-sok
szeretettel vették körül a betlehemezı-
ket. Ahogy elbúcsúztunk egy-egy ház-
tól, csupa jókedv járt a nyomunkban.
A fiúk egyre hangosabban zörgették a
kolompot, csörgették a láncos botot, a

lányok pedig egyre hangosabban éne-
kelték: „Pásztorok, keljünk fel!” Mint-
ha csak azt kiabálták volna: „Ébredje-
tek már fel, itt jövünk, nem halljátok?
Azért jöttünk, hogy mindenki megtud-
ja, megszületett Isten Fia!” Ezután már
nem volt  fontos,  hogy mit  szólnak a
haverok. A lényeg, hogy jó dolog ez a
betlehemezés. Jó ez a csapat. Kimond-
hatatlanul örültem, amikor sorban kér-
dezgették:  „Jövıre is  csinálunk ilyet?
Mert  én biztosan jövök.”  A házaknál
mindenhol nagyon örültek a gyerekek
érkezésének.  Hallgatták,  figyelték,
egyesek  együtt  énekelték  a  betlehe-
mest.  Sokak szemében könnycseppek
jelentek  meg  –  jóérzéssel  gondoltak
vissza  saját  gyerekkorukra.  Egyesek-
nek még a régen megtanult szöveg is
eszükbe jutott.

Végül  a  templomban is  helyet  ka-
pott  a  betlehemes,  a  karácsonyi  kon-
certen szépen szerepeltünk. Záráskép-
pen pedig nagy hócsatát rendeztünk a
plébánia elıtt. 

Ezúton is  köszönet a  gyerekeknek,
akik  szabad  idejüket  áldozták  a  jó
ügyért, szüleiknek, akik elengedték és
bátorították ıket, és a családoknak az
adományokért,  melynek  egy  részét  a
gyerekek kapták meg, igazságosan el-
osztva, másik részébıl  pedig az egy-
házközség  különbözı  csoportjainak
(ifjúsági hittan, baba-mama klub, ora-
tórium  stb.)  vásárolunk  társasjátéko-
kat,  közösségépítı  és  -fejlesztı  szán-
dékkal. Nagyon remélem, hogy jövıre
is  lesznek  gyerekek,  akik  szívesen
vesznek  részt  a  betlehemezésben  és
olyan családok, akik szívesen fogadják
házukba Isten egyszülött Fiát.

Pintérné Hutter Anett
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2 A papság éve

A PAPSÁG ÉVE

Somlai József címzetes apát, 
nyugdíjas plébános írása

XVI. Benedek pápa Vianney Szent János
halálának százötvenedik évfordulója al-
kalmából  megnyitotta  a  papság  évét.
Csak tisztelettel és nagyrabecsüléssel tu-
dunk  beszélni  a  Szentatya  döntésérıl,
szándékáról. Azért, hogy a pápa kezde-
ményezése  lelkivilágunk  számára  ered-
ményes legyen, foglalkozzunk az egyházi
renddel, írjunk, olvassunk a papságról. 

1.  A  pap  kijelölt,  kiválasztott
személy. A katolikus pap az a személy,
akit felsıbb hivatása alapján kijelöltek
arra  a  feladatra,  hogy  az  emberek
Istennel való élı kapcsolatát szolgálja.
Ez a  feladata  elsısorban  a  nyilvános
istentiszteletek és áldozatok bemutatá-
sánál  történik.  Minden  embernek
kötelessége  ápolni  az  Istennel  való
kapcsolatát. Ez az úgynevezett egye-
temes  papság által  történik,  melyre
külön  kiválasztást  nem  kap  az
ember, de a teremtı Isten erre indít
bennünket.  Az  Istennel  való  kap-
csolatot  nemcsak  az  egyénnek,
hanem az emberiség közösségének
is  ápolnia  kell.  Erre  a  feladatra
minden  emberi  közösség  külön
papságot választ magának. A papok a
pogány  népeknél  magasabb  szellemi
feladatokat  is  elláttak.  Nyugodtan
mondhatjuk:  a  kultúra  terjesztıi
voltak.  Közülük  kerültek  ki  a
törvényhozók, a törvények ırei, bírók,
orvosok, tanítók. Ezektıl az emberek-
tıl,  mivel  különleges  feladatuk  volt,
magasabb  életszintet,  magasabb
erkölcsiséget  vártak  el.  Feladatukra
külön  ünnepek  alkalmával  kaptak
megbízást. Sok népnél a papi feladatot
egy-egy  család,  törzs  kapta,  sıt
örökölte, a világi tisztségekkel együtt.
Néhány  pogány  vallásnál  papnık  is
voltak. 

2. A választott népnél, a pátriárkák
korában  a  törzs-  és  a  családfı
végezte  a  papi  tevékenységet  és
mutatta  be  az  áldozatot. A mózesi
törvény  külön  törzset,  Lévi  törzsét
jelölte  ki  ennek  a  hivatásnak  a
betöltésére  és  úgy rendelkezett,  hogy
Áron  fiai  legyenek  a  papok.  A Lévi
törzs  többi  férfi  tagjai  pedig  az
alacsonyabb  rendő  papi  feladatokat

látták  el.  Az  ószövetségi  papság
intézménye azonban csak elıkészítıje
volt  az  újszövetség  papságának.  Az
újszövetségben az elsı és legfıbb papi
tisztet  Jézus  Krisztus  vállalta  azzal,
hogy a  keresztáldozatot  bemutatta  az
emberi  nemért,  és  folytatja  ezt  a
mindennapi  szentmiseáldozatban.  A
szentmisében,  a  szentségekben  Jézus
adja az értéket és a kegyelmi erıt. İ a
legfıbb pap. Az ı rendelése hozta létre
és  szentesítette  az  egyház  papi
hivatalát,  melyben  az  örök  fıpap
helyettesítıjeként  az  egyház  papjai
mutatják be a miseáldozatot és osztják
ki a szentségeket. 

3.  A  katolikus  pap  hivatása. Sok
feladatot  csak  elhivatottsággal  lehet
teljesíteni.  (Becsületes  orvos,  tanár,
ügyvéd,  bíró.)  A  katolikus  pap
hivatása a legszebb és a legszentebb a
világon.  A pap  „Krisztus  helyett  jár
követségben” (2Kor 5,20) s az „Isten
titkainak  osztogatója”  (1Kor  4,1).
Feladata  az,  hogy  Krisztust  hozza
közel  a  lelkekhez,  és  a  lelkeket
felemelje  Krisztushoz.  A  krisztusi
igazságok  hivatalos  ıre  és  hirdetıje.
Krisztus szentségeinek kiszolgáltatója.
A lelkek orvosa, tanítója, vigasztalója,
erısítıje.  A bőnösök  és  a  hitetlenek
térítıje. Bár ı is csak ember, feladata
mégis  magasztos.  Kötelessége  Isten
országát  építeni  a  lelkekben.  Isten
nevében bőnöket bocsát meg és az Úr

Szent  Testét  adja  a  híveknek  lelki
eledelül.  A hívı  katolikus  nép  nagy
tisztelettel fordul papjai felé, a gyónás-
ban  bizalommal  van  hozzájuk  és
komoly  áldozatokat  vállal  a  papság
mindenkori eltartásában. Az egyház és
a vallás ellenségei elsısorban a papság
munkáját akarták lehetetlenné tenni és
az  emberekben  a  feléjük  irányuló
tiszteletet és bizalmát megingatni.  Az
egyházellenes  irányzatok és  a  vallás-
üldözések  elsısorban  a  papság  köré-
ben követeltek áldozatokat.

4. A papnevelés. A papi hivatás méltó
teljesítése érdekében az egyház veze-
tıi  mindig  nagy gondot  fordítottak  a
papképzésre.  Minden  erejével  sürgeti
papjainak  komoly,  magas  erkölcsi
életét és szorgalmas apostoli munkáját.
Ezt  célozza  a  papi  nıtlenség,  a
mindennapi szent imádság és az Egy-
házi  Törvénykönyv  papokra  vonat-
kozó szabályainak a megtartása. Bár
mindig  voltak  méltatlan  papok
(amint már az Úr apostolai  közt is
akadt áruló), rágalom, hogy a papok
nagy  része  nem  tartja  meg  a
felszenteléskor  vállalt  kötelezettsé-
geket. Sıt a katolikus papság nagy
része méltó élettel,  apostoli buzgó-
sággal  és  egyéni  életszentséggel  a

Katolikus  Egyház  egyik  legfıbb
dísze  és  ereje.  Az  egyház  szentjei,
igehirdetıi és vértanúi között a papság
áll az elsı helyen.

5.  A  papi  hivatás. Az  egyház
tudatában van a  papi tisztség,  képzés
fontosságának, ezért nagy súlyt helyez
arra,  hogy  csak  olyanok  lépjenek  a
papi  pályára,  akik  erre  hivatást
éreznek.  A hivatásra készülı  ifjakban
legyen meg a  testi-lelki  alkalmasság,
melyek  ıket  a  pap  magasztos  és
felelısségteljes  feladatainak  teljesíté-
sére  alkalmassá  teszi.  Papjait  Isten
választja  és  hívja,  az  ember  itt  csak
segíthet, de hivatást nem adhat. Nagy
hiba lenne, ha a szülı  vagy a nevelı
valakit a papi pályára kényszerítene. A
papi  hivatás  kérdésben  legjobb  a
hittanár  vagy a  plébános tanácsát  ki-
kérni.  A hivatás  alapja  a  mély vallá-
sosság és a komoly lelki élet, a vallási
dolgok  és  a  gyakorlatok  szeretete,  a
nemes elkötelezettség, amely az igazi
papi élet hısiességét adja.

(Folytatjuk)
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Felelısség
Új  év  kezdıdött,  amelyben  jövınket
meghatározó  döntéseket  kell  hozni
mindenkinek, aki arra jogosult. Rövi-
desen  megtudjuk,  hogy  pontosan  mi-
kor lesz a választás napja. Akkor in-
dul hivatalosan a választási kampány,
amelyben a különbözı  szereplık meg
akarnak gyızni bennünket arról, hogy
ık azok, akik a mi érdekeinket a  leg-
jobban tudják képviselni.

Elıször is tisztáznunk kell magunk-
ban, hogy mi vajon tudjuk-e, mi áll az
érdekünkben?  Próbáljuk  meg  még  a
viszonylag csendesebb napokban ma-
gunk elıtt tisztázni, mit tartunk fontos-
nak?  Vannak-e  gyermekeink,  unoká-
ink, mi lehet az ı érdekük? Vannak-e
idısek, egyedül élık a családunkban,
ık vajon  milyen  szempontok  alapján
döntenek, milyenek az ı  életfeltétele-
ik? Vannak-e munkanélküliek körülöt-
tünk, családi, baráti, ismerısi körben?
Milyen politika lehet az, amelyik segít
az ı gondjaikon?

Gondolkodnunk  kell  azon,  hogy
csak  a  saját,  szőken  felfogott,  rövid
távú  érdekünk  alapján  döntsünk-e,

vagy fontos számunkra a körülöttünk
élık sorsa,  és  tágabban  fogalmazzuk
meg az érdekeinket? 

Az elsı  kritikus  döntést  már a vá-
lasztás napjának kihirdetése után meg
kell hoznunk. Fel fognak keresni ben-
nünket különbözı ismerıs és talán is-
meretlen  embe- rek  az-
zal  a kérés-
s e l , h o g y
k o - p o g t a t ó
c é - dulát  kér
n e k valamelyik
képvise- lıjelölt részére. Ekkor
kell  nagyon  komolyan  meggondolni,
hogy kit támogatunk. Mit várhatunk a
jelölttıl,  a jelölt  mögött  álló erıktıl?
Vajon mit  fog képviselni? Mit képvi-
selt eddig? 

Felelısséggel döntsünk, és legyünk
egy kicsit mindig bizalmatlanok. Néz-
zük meg,  ki  az,  aki  felkeres  minket.
Valóban azt képviseli, akinek a nevé-
ben kopogtatott? A legjobb, ha mi ma-
gunk személyesen adjuk annak a győj-
tı személynek, akirıl tudjuk, hová tar-
tozik, mit képvisel. 

Mindenképpen töltsük ki  az ajánló
szelvényt pontosan beírva a jelölt ne-

vét, az általa képviselt szervezetet és a
magunk  adatait,  a  személyi  számot,
lakcímet, pontos nevet, ahogyan a sze-
mélyi igazolványunkban található. 

Ha  nem  tudjuk  magunk  kitölteni,
kérhetjük  a  kopogtató  segítségét,  de
gyızıdjünk  meg  arról,  hogy  a  kért
adatokat kitöltötte, és csak akkor írjuk
alá a cédulát.

Az ajánló cédulákat, népszerő nevén
a kopogtató cédulákat a postaládában
fogjuk megtalálni röviddel a választás
idıpontjának kihirdetése után. Vigyáz-
zunk rá, mert vissza lehet élni vele. A
mellette található másik cédula a sze-
mélyes  adatainkat,  így  a  kitöltéshez
szükséges  személyi  számot  is  tartal-
mazza. Ezért  ezt  ne adjuk oda senki-
nek! Ezt a cédulát a választáskor cél-
szerő  magunkkal vinni,  mert  ez segít
megtalálni a listán a nevünket.

Ha a szomszédaink a kopogtató cé-
dulával együtt megkapták az értesítést
arról, hogy nevük szerepel a választás-
ra jogosultak listáján, nekünk azonban
még nem érkezik meg egy-két napon
belül, akkor ezt jelezni kell a település
jegyzıjénél.

Galántai Viktor
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Újságcím pályázat
Lezárult a névválasztás. A szavazók

döntı többsége az Olvasó név mellett
tette  le  a  voksát,  így  a  szerkesztıbi-
zottság  döntése  nyomán  ezt  a  nevet
veszi  fel  az  egyházközségi  újság,
amely – mint a fejlécben is olvasható
– Kistarcsa és Nagytarcsa közös lapja.

Tervezett programok
január–február során:

• A nagyobb gyerekeknek 7. osztály-
tól felfelé jan. 30-án du. 3-tól lesz
a farsang a plébánián.

• A kicsik farsangját  az  oratórium-
ban Borika szervezi, mely szintén
30-án lesz. A kezdési  idıt  hirdet-
jük majd.

• Az  Ökumenikus  imahét január
17-én  kezdıdik.  Ekkor  vasárnap
fogjuk hirdetni a pontos helyszíne-
ket és idıpontokat.

Roráte
Hosszú évek kihagyása után az ad-

venti idıszakban hetente három napon
ismét voltak roráte misék reggel 6 órai
kezdettel.  A  korai  kezdés  ellenére
(vagy  éppen  azért)  rendszeresen  70-
100 fı  vett  részt  rajtuk.  A mise után
közös reggelit is tartottunk a plébáni-
án, amelyre szintén igen sokan átjöttek
minden alkalommal. Köszönet az ön-
kéntes  segítıknek,  akiknek  még  ko-
rábban kellett kelniük, hogy mindig le-
gyen friss kenyér, kifli vagy kalács, és
legyen fızve nagy fazék tea és kakaó. 

Karácsonyi mősor
December 20-án délután a vállalko-

zó  kedvő  gyerekek  és  fiatalok,  vala-
mint  az  énekkar  közremőködésével
karácsonyi  mősort  tartottunk a  temp-
lomban.  Ennek  során  a  betlehemezı
gyerekek bemutatták, mivel is járják a
családokat,  többen  verset  mondtak,  a
nagyobbak pedig elıadták a négy gyer-
tya történetét. A mősorszámok között a
Vivace énekeiben gyönyörködhettünk.

A mősor után átmentünk a plébániá-
ra, ahol a plébános atya ajándékokkal
köszönte meg segítıinek az áldozatos
munkát,  majd  egy  kis  eszem-iszom
után megnéztük a nyári hittanos tábor-
ban készült képeket és rövid videókat.

Állandó programok az
egyházközségben

Helyszínek  rövidítései:  T  (templom)  P
(plébánia) EO (egyházközségi otthon)

• Hétfı:  10–12  Baba–mama  klub
(P); 18:45–19:15 bibliaóra (T)

• Kedd: 16:45-tıl  engesztelı imaóra.
A hónap  2.  keddjén  20–22  MÉCS
családközösség összejövetele (P).

• Szerda: (P) azoknak a gyerekeknek,
akik iskolájukban nem tudnak hittant
tanulni, 18 órától hittanfoglalkozás.

• Csütörtök: 17:30 szentségimádás
• Péntek: 16–18 ifjúsági klub (P); 18-

19 ifjúsági hittan (P); 19–20 felnıtt
hittan két hetente (P)

• Szombat: 10–12 Oratórium (EO)
• Vasárnap:  18–19:30  Vivace  kórus

próbája  (P);  Kalász összejövetel  a
hónap 2. vasárnapján (EO)
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Irodai órák a plébánián
hétfı: 15–18
szerda: 10–12
csütörtök: 10–12
péntek: 16–18

Szentmisék rendje
hétfı: 18:00
kedd: 18:00
szerda: 7:00
csütörtök: 18:00
péntek: 7:00
szombat: 7:00; 18:00 (elıvételezett)
vasárnap: 7:30; 10:30; 18:00
Nagytarcsán  január  10-én,  24-én
és 31-én 9 órakor lesz szentmise.

Máriássyné Szemere Katinka

A fületlen bögre

Ma elmosogattam éppen este nyolcra,
Rakosgatom fel a bögréket a polcra. 
Kettı van fületlen, de elölrıl szépek, 
Egészen olyanok, mint a többi épek. 
Csak a fületlen részt hátulra kell tenni, 
S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni!
Mert hiszen töretlen használhatóságuk, 
És csak szépséghiba ez a kis hibájuk. 

Most az jut eszembe: sok felebarátom, 
Hogyha képletesen fületleneknek látom, 
Úgy teszem-e ıket életem polcára, 
Hogy ne lássak mindig arra a hibára? 
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra, 
Mert csak ha így térek egykor nyugovóra, 
Akkor tesz el úgy az igazságos Isten, 
Ahogy a bögréket rakosgattam itten: 
A mennyei polcra nagyirgalmú szemmel, 
Hátrafelé az én letörött fülemmel. 

Recept az új évre

Végy  12  hónapot,  gondosan  tisz-
títsd meg a keserőségtıl, az irigység-
tıl,  az okoskodástól,  a  szorongástól,
no meg a képmutatástól. Amikor egé-
szen  tiszta,  szeleteld  föl  mindegyik
hónapot  30 vagy 31 egyenlı  részre,
úgy,  hogy a  készlet  egy évig eltart-
son. A receptet naponta készítsd el.

Veszel: 1 rész munkát és 2 rész vi-
dámságot humorral vegyítve.

Jól összekevered a már elıkészített
szeletekkel és hozzáteszel:

3 púpozott leveseskanál derőlátást
3 kávéskanálka megértést
1 magocska iróniát
1 csipetnyi tapintatot.
Mind  eme  kellékeket  alaposan

gyúrd össze és önts reá egy kiadós,
sőrő szeretetmártást.

A  kész  fogást  apró  figyelmessé-
gekkel díszítve tálaljuk naponta. Fő-
szerezzük  jókedéllyel  és  egy  jókora
köcsög realizmust adunk melléje.

Ez a recept fajtól, nemtıl és életkor-
tól függetlenül maradéktalanul bevált.

Melegen ajánlható!


