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TEMPLOMTETŐ FELÚJÍTÁS
ÉS TOVÁBBI TERVEINK

Örömmel vehetjük tudomásul, hogy
amire ebben az évben készültünk, az a
Jóisten segítségével megvalósult. A
templomunkkal kapcsolatos munkákról
van szó, amiről röviden szeretnélek
benneteket tájékoztatni.

Ez a megvalósult beruházás a ti ér-
demetek, és nagylelkűségeteket dicséri.

A részletekben nem szeretnék el-
veszni, de fontosnak tartom, hogy ti is
lássátok, mire is fordítottuk azt a pénzt,
amit a templomra szántatok.

Először is tudatnám veletek, hogy a
fölújítás összes költségeinek egyharma-
da az április óta elkezdett 2. vasárnapi
gyűjtésekből, és az erre a célra szánt
külön adományaitokból jött össze. Ez a
mai napig 4 millió Ft.

Külön köszönet illeti meg ifj. Kal-
már Lászlót, aki szeretetből, ingyen
állványozta föl a templomot.

A kiadások főbb összetevői (még
nem a végső összeg) az alábbiak:
5.700.000,-Ft anyagköltség (tetőcse-
rép, faanyag, beton, sóder, stb.);

4.800.000,-Ft munkadíjak (ácsmunka,
kőműves munka, bádogozás, daru-
zás); 500.000,-Ft engedélyek.

Ezek a már elvégzett munkák,
amiért a Jóistennek és nektek is hálát
és köszönetet mondok. Ám ezzel még
nem fejeződött be az, amit eltervez-
tünk. Néhány jelentős dolog még hát-

ra van. Szeretném egy
kicsit megvilágítani.

Nemcsak tervezni,
hanem megvalósítani is
szeretnénk, hogy a
templomunkat egy
korszerű, modern gáz-
kazánnal fűtsük. Az
ablakok és a födém
szigetelése nélkül fö-
lösleges volna a temp-
lom fűtésének korsze-
rűsítéséről „beszélni,
mert az nem lenne más,
mint „kifűtés”. Tovább
gondolva, még ez sem
a végső megoldás, hi-

szen télen a főbejárati ajtón dől be a
hideg levegő.

A templomunk meglehetősen ala-
csony, ebből fakadóan a szentmisék
után az átszellőztetés nem egyszerű,
és nem is megoldott. Bár lehet a régi
kereszthuzatos szellőztetéssel kísérle-
tezni, de ez nem biztosítja sem a leve-
gő átcserélődését, sem az energiata-
karékosságot. Éppen ezért gondolko-
dunk egy hőszivattyús és hő vissza-
nyerő szellőző berendezésen, amely
gazdaságosan üzemel. Nyáron hűt, té-
len besegít a fűtésbe. Ez a megújuló
energia kategóriájába tartozik, éppen
ezért nemcsak környezetbarát, de
csökkenti a rezsiköltséget is. Az ener-

A betonkoszorú kiöntése mixerrrel
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giatakarékosságon túl azért van erre
szükségünk, mert nyáron szinte elvi-
selhetetlen a meleg egy-egy szentmi-
sén. Ti is tapasztaltátok, hogy a ventil-
látorok sokasága sem képes arra, hogy
valóban megmozdítsa, és elfogadható-
vá tegye a levegőt.

További terveinkhez tartozik, hogy
a templom bejáratánál a kórushoz ve-
zető ajtót befalazzuk, és a templomot
egy üvegajtóval elválasztjuk. Erre
több okból van szükség. A templom
nagy ajtaját nem lehet úgy leszigetel-
ni, hogy ne legyen a templomban hu-
zat, és ne menjen ki a hő. Másrészt
nagyon sok édesanya nem tudja mité-
vő legyen a kisgyermekével, ha az el-
kezd sírni, vagy hangosan beszélni.
Nem szeretné kivinni a templomból
viszont „kinézik” a síró gyerekkel.
Éppen ezért egy pár négyzetméteres
terület az üvegajtó mögött alkalmat ad
arra, hogy bent is legyenek, és ne za-
varják a többieket. Harmadsorban töb-
ben kérték, hogy a templom napköz-
ben legyen nyitva, ahogy régen is volt.
Ezzel a megoldással lehetőség nyílik

arra, hogy ennek a kérésnek is eleget
tegyünk.
A most felsorolt – későbbiekben

megvalósítandó – terveink várható
költsége a kapott információk szerint a
következő: – kondenzációs gázkazán
új kéménnyel 600.000,-Ft; – új , szige-
telt ablakok 1 .350.000,-Ft; – födém-
szigetelés 20 cm vastagságban
800.000,-Ft; – szellőztető berendezés
8.000.000,-Ft; – bejáratnál leválasz-
tás és üvegfal 500.000,-Ft.

Egyházi célú beruházásokra, egy-
házi épített örökség védelmére kiírt
pályázati lehetőséggel megpróbálunk
élni. Ha esetleg nyerünk, van mire
fordítani az összeget. Ha nem, min-
dent önerőből kell megvalósítani.

Remélem sikerült körvonalazni a
jövőre vonatkozó elképzeléseinket.
Amennyiben ti is egyetértetek, és ér-
telmét látjátok, tovább folytatjuk a
második vasárnapi gyűjtést.

A Jóisten segítségével és a ti támo-
gatásotokkal terveinket fokozatosan
megvalósíthatjuk.

Görbe Józsefplébános

BETLEHEMES
Idén már hatodik éve indul útjára

advent hétvégéin a hittanos gyerekek
betlehemező csoportja, hogy elvigyék
az itt élő katolikus családoknak
Krisztus születésének örömhírét.
Tavaly is nagy siker és öröm fo-

gadta a betlehemeseket. A gyerekek
vidáman járták az utcákat, énekelve,
nevetgélve. Közben sok új barátot
szereztek, megismerték egymást és
sok családot is, akiket eddig csak a
templomban láttak. A háziak apraja-
nagyja nagy várakozással és büszke-
séggel fogadta a betérő (nem is olyan)
kis csapatot.

A kedves hívek adományaiból mi-
ni-hifit vettünk a plébánia emeleti kö-
zösségi termébe, a babaklub kiskony-
hát és barkácspadot kapott, az oratóri-
um kreatív eszközökkel gazdagodott,
a ministráns fiúknak pedig kétszer bé-
reltünk focipályát nyár végén. Ezen
kívül a betlehemező gyerekek sem
tértek haza üres kézzel. A sok jót ez-
úton is köszönjük.

Kérjük a kedves híveket, idén is
fogadják olyan szeretettel a betlehe-
mező gyermekeket, mint az elmúlt
években. Tárják ki a kapukat és a szí-
vüket, hogy boldog adventi várako-
zást szerezhessünk egymásnak.

A betlehemezés menetrendje

Advent első szombatján (november
30.) Rózsa és Kölcsey utca, vasárnap
(december 1 .) Dózsa György és
Kápolna utca.

Advent második szombatján (de-
cember 7.) Munkácsy és Völgy utca,
vasárnap (december 8.) Pozsonyi és
Fasor utca.

Advent harmadik szombatján (de-
cember 14.) Széchenyi utca, vasárnap
(december 15.) Késmárki, Mária és
Iglói utca.

Advent negyedik szombatjára az
iratkozzon fel a sekrestyében, aki
kimaradt és szeretne betlehemeseket
fogadni.
Az esetleges változásról a szent-

misék hirdetéséből értesülhetnek.

Pintérné Hutter Anett

... cserepezett, bádogozott új tető

A lécezett és a ...

A kistarcsai templomi betlehem
Támogatását a következő számlára utalhatja: 6510024211068659 Kistarcsai

Nagytarcsai Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány, Pátria Takarékszö

vetkezet. A közlemény rovatba kérjük írák be: Templomfelújítás

...cserepezett, bádogozott új tető
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A BonumTV néven már 2012 de-
cembere óta működő médium, az első
olyan televíziós társaság Magyaror-
szágon, amely vállalja a katolikus, ke-
resztény értékek közvetítését műsorai-
ban. A csatorna 24 órás adása 2014
januárjától több kábelhálózaton is el-
érhető lesz.

Böjte Csaba ferences szerzetes, a
BonumTV védnöke a magyar
nyelvű katolikus televíziót az
egykori Szabad Európa Rádi-
óhoz hasonlította, mely éve-
ken keresztül „a remény
hangja volt sokak számára”.
Abban bízik, hogy a vatikáni
eseményeket rendszeresen
élőben közvetítő magyar nyelvű katoli-
kus televízió országos megjelenésével
nemcsak a katolikusokhoz fogja eljutat-
ni Ferenc pápa reményt adó üzeneteit.

A BonumTV 24 órás adása 2011 .
április 30-án, 20 órakor kezdődött a te-
levízió honlapján, internetes televízió-
ként. Első adását Rómából közvetítet-
te, a II. János Pál pápa boldoggá
avatásának előestéjén tartott virrasz-
tásról a Circus Maximusból. Kábelhá-
lózaton először 2012. december 8-án,
Bajóton kezdte meg sugárzását.

Tamási József, a BonumTV prog-
ramigazgatója egy folyamatosan meg-
újuló, dinamikusan fejlődő csatornát
ígér, mely közkedvelt témakörökben

igyekszik műsorokat kínálni úgy, hogy
közérthető, szórakoztató formában
szóljon nézőihez. A televízió szándé-
ka: „Szórakoztatva informálni, biztos
támpontot adva kielégíteni a nézők –
elsősorban a fiatalok – kíváncsiságát,
tudásszomját és információéhségét.” A
BonumTV törekedni fog a sokszínű-
ségre, a kreatívan feldolgozott témák-

ra, a modern képi világra, és
figyel, próbál alkalmazkod-
ni egy dinamikus generáció
szüntelenül változó igényei-
hez. A tartalomból azonban
nem maradnak ki a liturgi-
kus események sem, így a
csatorna naponta élőben

közvetít szentmisét a pálos szerzetesek
budapesti Sziklatemplomából.

http://www.bonumtv. hu

KATOLIKUS TÉVÉ MAGYARORSZÁGON

EGYEDÜLÁLLÓK LELKI-NAPJA
Ha kezem görcsösen szorítja a múlt

szövedékét, hogyan ölelhetek, hogy si-
mogathatok? Lassan sorvadok, ma-
gam is elporladok.

A fenti gondolatok jegyében zajlott
a második lelki-nap özvegyek, egye-
dülállók és elváltak számára. Vendég
előadónk Farkas Ibolya Mária pszi-
chológus és gyásztanácsadó volt, aki
munkája során sok élethelyzet nehéz-
ségével találkozott.

A gyász a veszteség által kiváltott
reakció. A veszteség jelentheti egy
párkapcsolat megszakadását, munka
elvesztését, nyugdíjba vonulást, költö-
zést, de a legintenzívebb érzelmeket
kiváltó esemény szeretteink halála.
Ilyenkor szeretetünk, ragaszkodásunk
tárgyát veszítjük el. Időtartamban egy
válást feldolgozni a szakemberek
szerint 1 -3 év, de intenzitásában lehet
nehezebb, mint egy haláleseti gyász,
mert egy olyan embert gyászolunk
el, aki él, és folyamatos interakciók
várhatók, főleg ha még gyerek is van.
Ami a legfontosabb, hogy szeretet-
vesztést él át mindkét fél, és ez ha-
lálesetnél nem jelentkezik.

A gyásznak lélektanilag több sza-
kasza is van: a sokk, a kontrolláltság,
a tudatosulás, az elfogadás és a fel-
dolgozás.

A halott látás nagyon fontos, mert
oldja a halálfélelmet. A hívő ember
nem halott, hiszen az örök élet adatik
neki. A gyászban a harag egy fontos
tisztulási folyamat. A harag és akár a
gyűlölet elfedhet más érzelmeket, me-
lyek feloldása vezet a szeretethez. A
halál nem félelmetes, elmondhatom
szeretteimnek, amit tudok, ha nem le-
szek, itt a szeretetemmel akkor is jelen
leszek.

A férfiak a nőn keresztül gyászol-
nak, keresik az új kapcsolatokat. Az
érzelmek szövevényéből szépet szőni
a nő képes.

Lényeges, hogy bennünk legyen
meg a gyász sémája, ami bekerül a
családba és segít a többieknek. Maga-
mon belül sok mindent megtehetek,

majd az szétárad a családban és tovább
folytathatjuk földi életünket.

A gyászolásnál nincs nehezebb ke-
resztút. Jézus a jó pásztor és segít ben-
nünket ebben a nehéz helyzetben.

Válás utáni gyászolásnál, a tisztu-
lási folyamat addig tart, amíg tisztán
nem tudom szeretni a másikat. A gyer-
mekeimért és az eddigiekért is teszem.
A párkapcsolat a szeretet misztériuma.

Igazán élni csak az mer, aki tud a
halálhoz kapcsolódni.

Terheinkkel nem vagyunk ma-
gunkra hagyva, hiszen az Őrangyalunk
végig jelen van velünk és a helyes útra
terel.

Számomra, ezen gondolatok azok,
melyek a legfontosabbak az előadásból.

A finom ebéd után kiscsoportos be-
szélgetés során oszthattuk meg éle-
tünk fájdalmas pillanatait egymással.
A nap végén A csodás álmok jön-

nek című filmet néztük meg. Mi
történik velünk, halálunk után? Egy
tanulságos film a halálról, új jászüle-
tésről és mindazokról, amik ezen két
dolog között megtalálhatóak az em-
beri lélek számára!
Hálás szívvel köszönjük József
atyának és a segítőknek, hogy meg-
szervezték ezt a felejthetetlen napot.

B. IldikóGyülekeznek a résztvevők
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ÖREG PLÉBÁNOS LEVELEI (1 2. RÉSZ)
Dr. Czapik Gyula egri érsek írásából összeállította Somlai Józsefny. plébános

Kedves Uramöcsém!
Igen bölcs és az életben igen nagy ta-

pasztalatra szert tett ember lehetett, aki ezt
a közmondást kitalálta: jó konyha, jó neve-
lés. Hamisan vélekedik az, aki azt hiszi,
hogy ez a közmondás csak a kolostorokra
érvényes. Tudja Kedves Uramöcsém,
nagyrecski káplánkodásomnak első három
hónapjában perdöntő igazolása annak,
hogy az előbb említett bölcs mondás épp-
úgy érvényes a plébániák lakóira is.

Nem mondanék valót, ha azt állíta-
nám, hogy a nagyrecski apát úrnak kony-
háján nem főztek jól. Ami a minőség és az
ételek úri összeválogatását illeti, kitűnő
bizonyítványt érdemelt annak szakácsnő-
je. Hanem ami a mennyiséget illeti, bi-
zony nagy kifogás alá esett a főzés.
Hatalmas kondérokkal hozták be bár a
nagyrecskei apát úr asztalára az ételeket,
úgy hogy jobbfajta juhászbográcsnak is
beillett volna akármelyik, de míg a tizen-
négy előttem ülő után hozzám került a tál,
bizony annak az aljáról kaparhattam csak
ki valamit kóstolónak. Nem túlzom a dol-
got, amikor állítom, hogy a nagyrecski
plébánia asztalától az első három hónapon
keresztül egyetlen egyszer sem keltem föl
még félig jóllakottan sem.
Tüdős Tibor kollegám nem abból a fá-

ból faragott legény volt, aki ilyesmiért
tengelyt akasszon (összevesszen). Ő pon-
tosan ellátta az iskolát, elvégezte a Pintes
Gergő kántor és irodaigazgató úr által
számára kiszabott feladatokat és a napnak
többi részét imádkozással, lelki olvasás-
sal, és prédikációra való készüléssel töl-
tötte. Délben és este megette az ő szoká-
sos skatulya szardíniáját és a nagyrecskei
káplánság koplalásának minősíthető ellá-
tását égbe vezető létrának nézte. Helytele-
nül alkalmazta az önsanyargatást. Úgy
gondolta, hogy ez a koplalás a test ön-
megtagadásban az előrehaladás útja. Jó-
magam is követtem egy ideig és csak
abban tértem el tőle, hogy a szardínia pót-
kosztot itt-ott szalámival és jófajta papri-
kás szalonnával élénkítettem.

Nagyrecski káplánságomnak és kopla-
lásomnak negyedik hónapjában azonban
változás állott be életmódomban. E napon
ugyanis az egyik tanítónak névünnepét
tartottuk. Osztályainkban vigyázót állítot-
tunk a padok elé és magunk pedig, vagyis
az egész tantestület a hitoktatóval együtt,
átvonultunk a szomszédos Kispipába pör-
költre és egy krigli sörre. E névnapi vil-
lásreggeli után könnyebben tartottam meg
a népiskola 6. osztályában a 11 -től 1 2-ig
kitűzött hittanórát és utána derűseb világ-

nézettel ültem le a nagyrecski apát úr asz-
talához is. Nem izgatott már, hogy a
pecsenyéből csak a csombókok maradtak
számomra a tálon és azzal sem törődtem,
hogy a süteménynek megégett vége jutott
részemre. Ebéd után is a máskorinál sok-
kal megelégedettebb hangulatban tértem
alkápláni lakosztályomba és szardíniázás
nélkül elszunyókáltam íróasztalom mel-
lett. Ezután rájöttem arra, hogy az ebéd
szűkösségét nemcsak a káplánszobában
utólag beszedett szardíniával és szalámi-
val lehet pótolni.

Ettől a naptól minden délelőtt tíz óra-
kor belátogattam a Kispipába és ott hama-
rosan rendelés nélkül elibém tette a pincér
a pörköltet és a krigli sört. Miután így a
déli ebéd hiányossága ellenében előzőleg
bebiztosítottam magamat, már csak a va-
csorák mennyiségének a pótlása volt hát-
ra. Ezen is segítettem. Az esti órákban a
Kispipa helyett a Nagypipát kerestem föl
és ott rövidesen tagjává váltam a „Makk-
hetes” című asztaltársaságnak. Hamarosan
itt sem kellett már rendeléssel töltenem az
időt, mert a pincér kitanulta ízlésemet és
az egyik napon marhanyelvet, a másik na-
pon egy adag szalámit vagy más ital-kor-
csolyát állított elibém a csúsztatásra alkal-
mas vörösbor porcióval együtt. Rendsze-
resen éjfél felé vetődtem haza ebből az
asztaltársaságból és másnap kótyagosan,
álmos fővel ébredtem.

E kosztolási pótlásom természetesen
nem maradt eredmény nélkül hivatásom
kötelességteljesítésénél sem. Az iskolában
egy-kettőre megtudták a tantestület tagjai,
hogy 10 óra után csak fél óra multán kez-
dem meg a tanítást. A magukra maradt ne-
bulók ordítozása és rakoncátlankodása
fölzavarta az egész épület rendjét, úgy
hogy az iskolaigazgató ismételtem és is-
mételtem rám szólt mulasztásom miatt és
amidőn változást nem tapasztalt, elrendel-
te, hogy az osztálytanító köteles bevárni
megérkezésemet. Ennek természetesen
kellemetlen következményei lettek. A tan-
testületnek azon tagjai, akiknek osztályá-

ban 10-től 11 -ig lett volna órám megne-
hezteltek rám és véleményüknek nem ép-
pen a papi ruhát dicsérő, szavakkal adtak
kifejezést.

E déli és esti kosztolásaim zsebemet is
alaposan megdézsmálták, sőt annyira ki-
ürítették, hogy bizony Kedves Uramö-
csém, abban az időben napról-napra éltem
és a Kispipában rendelt menümet kényte-
len voltam a napi misepénz szerint szabá-
lyozni. Kismise után bizony csak kis-pör-
költre futott, de nagymise után nagy-pör-
költre is került. Egy napon aztán a pörkölt
mennyiség és a misepénz összefüggését
föltártam a pincér előtt is, aki fajtájának
általános bizalmaskodásával ettől a naptól
kezdve így fogadott: Csendes Úr legyen
veletek volt-e, vagy pedig hangos, főtisz-
telendő úr? és aszerint szervírozta a kis-
vagy nagy-pörköltet.

Lelkipásztori működésemre és lelkiéle-
temre, pedig nem is merek visszagondolni,
Kedves Uramöcsém. Napszámossá lettem
bizony én, aki számára Pintes Gergő szabta
meg naponta a teendőt. Azaz valljuk be
őszintén, tisztán cselekedeteket végző, és
pedig lélek és lelkesedés nélkül végző papi
szolgamunkássá alacsonyodtam.

A Jóisten azonban nem hagyott el.
Tespedésemből való felrázásomnak és a
veszélyes útról való visszatérésemnek kis-
sé furcsa története van, és ezt beszélem el
levelem következő soraiban Kedves
Uramöcsémnek. Nagyrecskei működésem
nyolcadik hónapjában diszpoziciót (elhe-
lyezést) hozott a posta. Nem nekem, ha-
nem Tüdős Tibor kollegámnak. Helyébe
Péterfia Pál egyházmegye szerte, hírhedt
öreg káplánt helyezte a püspök úr őméltó-
sága. Ezt a Péterfia Pált az akkori plébáni-
ákon Mindenszentek litániájában is
befoglalták a plébánosok ama könyörgé-
sek közé, mely így hangzott: Péterfia Pál-
tól, ments meg Uram minket. Úgy értendő
ez, Kedves Uramöcsém, hogy Péterfia
testvérünk az Úrban, minden plébánosnak
réme volt. Az ő káplánkodását ugyanis
működése helyén valami nagy csapás kö-
vette. Vagy a plébánosa halt el mellőle,
vagy pedig a káplán és a plébános közötti
viszony püspöki ítélettel való rendezésére
került a sor. A rossz nyelvek ugyanis azt
állították, hogy Péterfia Pált ilyen utóbbi
minőségben, szerepének csendes tudomá-
sulvétele mellett, épp ilyen szándékkal he-
lyezte az egyházmegyei hatóság. Most
már annyi esztendő után sejtem, hogy
Nagyrecskre is ilyenféleképpen került.

Tüdős Tibor amilyen csendesen élt,
olyan csendesen távozott Nagyrecskről. A
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hónap utolsó napján, ami akkor épp szom-
batra esett, reggel két mondattal elbúcsú-
zott az apát úrtól, Pintes Gergőtől és
tőlem, a harmadik mondattal bocsánatot
kért, ha megbántott volna valamivel és az-
tán újságpapírba spárgázott kézipoggyá-
szát hóna alá csapva, imakönyvével
kezében megindult a vasúti állomás felé.

Péterfia Pál szombaton délután állított
be. Temetni voltam és így csak este, a va-
csora előtt találkoztam vele. Vacsora után
az akkori szokásomhoz híven a „Makkhe-
tes-asztaltársaság”-ba akartam menni, de
Péterfia kollegám beállított a szobámba,
leült a díványomra és kikérdezett a házi
állapotok felől. Hatalmas behemót ember
volt és bizony már a negyvenedik éve felé
sántikált. Kopasz feje, aranykeretes szem-
üvege, egy mázsánál jóval nagyobbra hí-
zott teste tekintélyes külsőt kölcsönzött
neki. Alaposan lefestettem előtte a nagy-
recski plébánia állapotát, amit ő szemüve-
ge alatt csendesen hunyorgatva, szó nél-
kül hallgatott. Mikor aztán a végére értem
a nagyrecski apát úr háza népének, és a
plébánián történteknek, csak ennyit mon-
dott: No majd rendbe hozzuk a dolgot!
Bocsánatot kértem tőle, hogy nem élvez-
hetem tovább kedves társaságát, de hát
rendes asztaltársaságom vár. Ezt is tudo-
másul vette, de megjegyezte hozzá: No
majd ezt is rendbe hozzuk!

Nem tudtam, hogy mit jelentenek e
szavak, azonban később megértettem
azoknak furcsa csengését. Péterfia Pál
kollegám ugyanis szemfüles ember lévén,
amint tőlem az apát úr ügyei felől érdek-
lődött, ugyanúgy rólam is híreket, ismer-
tetést kért már másoktól és bizony ezek a
hírek nem voltak valami dicséretesek.
Négy hónap után, miután mindennap két
kocsmában láttak, az egész hívősereg kö-
zött tivornyás híremet költötték.

Másnap délben Péterfia kollegám meg
is kezdte az ügyek „rendbe hozását”. Ti-
zenkét órakor megjelentünk a plébániai
irodában eligazításra és ott meghallgattuk,
hogy Péterfiának délután keresztelnie
kell, és ő mondja a litániát, én pedig 3
órakor a városban, 5 órakor pedig az
egyik filiában fogok temetni. Szokáshoz
híven megkaptuk az üveg bort is, amit az
egyik káplán tiszte volt Pintes Gergő
uram kezéből az apát úr elébe állítani és
amelyet az apát úr és sógorai fogyasztot-
tak el, bennünket, káplánokat a nyolc hó-
nap alatt egyetlen egyszer sem kínálván
meg vele. Péterfia szó nélkül kezébe vette
az üveget és az ebédlőbe érve, letette az
utolsó helyre, maga elé.

Megkezdődött az ebéd és az apát úr le-
ves után megkívánta az ő szokásos negy-
ven cseppjét. Rászólt a felszolgáló cseléd-

re, hogy a káplán úr elől vigye hozzája az
üveget. Péterfia azonban megfogta a flas-
kát és dörgő hangon szólt rá a cselédre: Ez
az üveg itt az enyém! Úgy látszik, hogy az
apát úr számára elfelejtett a kántor úr bort
hozni a pincéből, és legnagyobb nyuga-
lommal teletöltötte mindkettőnk poharát.
Valach Péter apát úr elsápadt, sógorai és
nővérei elvörösödtek, de urbánus (úri)
emberek lévén, szólni nem szóltak egy
szót sem. Engem, pedig Kedves Uramö-
csém, mintha háj jal kenegettek volna,
olyan jól esett ez az egész esemény.

Pecsenyénél az eddigiektől eltérően,
ma már nem legutoljára került hozzám a
tál, hanem állomásomban rangidős lévén,
Péterfia testvérünk maradt legutolsónak.
Egy szelet pecsenye és két comb volt csak
a tálon. Azelőtti időkben a pecsenye Tüdős
kollegám tányérjára vándorolt, a comb,
pedig nékem maradt, hogy két falatjából
megízleljem, mit evett a többi. Péterfia su-
sogva rám szólt: vegye ki testvér az egé-
szet! És én engedelmeskedtem. Kollegám
odaszólította a cselédet és a tállal együtt
kiküldte a konyhára húsért. A lány azonban
hamarosan visszajött, a szakácsnő üzene-
tével, mely szerint az asztalra szánt porci-
ókat mind beadták. Káplántársam ezt is
tudomásul vette, de tudomásul vették az
asztalt körülülők is, mert az egész esemény
nem ment bizony csendben.

Asztalbontás után Péterfia káplántár-
sam úri magatartással odaszólt az apát úr-
nak: Apát úr kérem! Legyen kegyes
délután a vecsernyét megtartani. Valach
Péter apát úr meghökkenve nézett az új
káplán öles alakjára: Hát, hát ké-ké-ké-
rem, úgy hiszem, hogy az ma az ön dolga,
dadogta meglepetten. Péterfia azonban
nyugodt hangon jelentette be vélemény
különbségét: Hát igen az én dolgom vol-
na, de nékem elveim vannak és ezen elv, –
ezt már harsogta – ha nincsen pecsenye,
nem lesz vecsernye!

Ezzel aztán sarkon fordulva, ott hagy-
ta az ebédlőt és bemenvén szobájába, rá-
fordította a kulcsot. Hogy mi történt
azután, majd a következő levelében
mondja el Uramöcsém régi barátja:

az öreg plébános

SZÜRETI MULATSÁG
Október egyik szombatján a plé-

bániára hívtuk az iskolás és óvodás
gyerekeket szüleikkel együtt. Kihasz-
náltuk a kedvező őszi időjárást és az
udvaron „Szüreti futkosót” rendez-
tünk. 10 állomáshely volt az udvaron,
ahol a gyerekek mindenféle ügyességi
játékokban kipróbálhatták magukat. A
program Ilike néni meséjével folyta-
tódott, lehetett kézműveskedni és Vass
Veronika megtáncoltatta a táncos lá-
búakat. Nem maradt el a tombolasor-
solás, mindenki kapott valami apró
ajándékot. Sok finom sütit ehettünk a
szülők jóvoltából és örültünk az
együtt töltött időnek.

M. Zs.

Szüreti futkosó

Fakanál báb
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Gyulafehérvár az erdélyi érsekség
székhelye, ahol Márton Áron püspök
tizenegy évig házi őrizetben volt. Ne-
vét, gyula tisztséget betöltő személy-
től, a várnál fehér téglát használt
építőanyagból, és a vártól kapta. Ezt a
püspökséget Szent István 1009 körül
alapította. Ásatásokból tudjuk, hol volt
az első székesegyház. A 13. században
épült gót stílusú második székesegy-
házat kétszer nagyobbították. A refor-
mátusok 150 éven keresztül használ-
ták. 1 715-től ismét érseki székesegy-
ház. Az egyházmegyének nagy értékű
múzeuma van. Miseruhák, kelyhek,
egy méternél magasabb szentségtar-
tók, melyeket a körmeneten egy pap
nem tudott végig vinni.
AMárton Áron mú-

zeumban látható a hős
püspök íróasztala, író-
gépe, egyházi ruhái,
pásztorbot, püspöksü-
veg, stb. Sok fénykép
életéből, írások, levelek.
A román kultuszminisz-
ternek többek között
ezeket is írta: „Amit a
román kormány a szé-
kely magyarsággal tesz,
az messze van az euró-
pai normától.” Márton
Áron egy alkalommal a
püspöki kertben sétált, amikor me-
rényletet követtek el ellene. A golyó
nem találta el. A rendőrségen jelentést
tettek, ahol ezt a választ kapták: Saj-
náljuk, … hogy nem sikerült. A Szé-
kesegyház kereszthajójában, vasárna-
ponként nyolcvan kispap foglal helyet,
teológiai tanárok miséznek, prédikál-
nak. EzalattDr. Jakubinyi György ér-
sek gyóntat. Nagyobb ünnepeken ő
misézik, tartja a szertartásokat. Mivel
Gyulafehérváron kevés katolikus van,
kb. 1 50 hívő van jelen.

A várost szépítik, a belváros útjait
szép burkolattal kövezik, szobrokat,
szoborcsoportokat állítanak a múltból.
A vár hídját elkészítették, felvonó lánc-
cal, kerékkel. A háromszor épített, illet-
ve nagyított várat folyamatosan reno-
válják. A csillag alakú vár körül öt
kilométeres kiépített út van. A várat
körbe lehet járni, vagy kerékpározni.

Valamikor nemcsak a rómaiaknak, de a
románoknak is nagy katonai központ-
juk volt a város. Európához való csatla-
kozásuk után, itt megszűnt a katonaság.

Gyulafehérvártól északra van Tövis
helység. Itt van a Hunyadi János által,
építtetett templom és ferences kolostor,
elhanyagolt állapotban. A város közelé-
ben van Alvinc. Itt ferences atyák vol-
tak. Ma világi papok járnak ide miséz-
ni. Kolostoruk sok cellával használható.
Egy Hamburgból jövő karitász közös-
ség hozott ide üdülésre fogyatékos sze-
mélyeket. Alvincen született a 17. szá-
zadban. Pongrácz Szent István, a három
kassai vértanúk egyike. A vértanúkat
Rákóczi György katonái agyonverték

1619. szeptember 7-én.
Pongrácz Szent Istvánnak e
helybeli templomban van a
szobra, melyet a hálás ma-
gyarok nemzeti színű sza-
lagokkal díszítenek.

Alvincen híres volt a
Martinuzzi – kastély, mai
romjai körülbelül 500 év-
vel ezelőtti történelemről
beszélnek. Tulajdonosa,
Martinuzzi Fráter György,
(1 482-1 551 ) római katoli-
kus főpap, bíboros, politi-
kus. Budavár törökkézre
való kerülése után (1 541 )

szerette volna az országot Habsburg
vezetéssel egyesíteni, de jó viszonyt
tartott a törökökkel is. Jutalmul Erdélyi
vajda, és esztergomi érsek lett. Állító-
lag, egyesek szerint, félrevezető tárgya-
lásokat folytatott a törökkel. Az erdélyi
császári csapatok parancsnoka ezt áru-
lásnak gondolta, ezért megölette őt.
Emléktáblája a gyulafehérvári Székes-
egyházban van.
Erdélyben

nagy tisztelet-
tel gondolnak a
híres püspö-
kükre, Márton
Áronra. Sok
helyen látható
teljes nagyságú
szobra, mell-
szobra, mellyel
a hős helytál-
lását ismerik

el. A székely magyarság, és a papi kö-
zösségek rendszeresen imádkoznak
szentté avatásáért.

Erdélyben minden, ami magyar,
vagy szász (német) vonatkozású, azt
az állam hagyja pusztulni. Mivel nekik
nincsenek régiségeik, mert nem voltak
ott, hagyják pusztulni, ami másnak
van. Ezzel szemben épülnek a görög-
keleti templomok, lehetőleg a katoli-
kus templomok közelében. A görög-
kelet szereti a külsőségeket, a pompát.
Templomuk közepén nagy kupola,
négy sarkán kisebb kupolák, vagy kö-
zépen magas torony, sarkain négy ki-
sebb torony. Oszlopok, oszlopfők,
különféle díszítések. Drága építkezés.
A helybeli állam mindent megtesz a
római katolikusság visszaszorításáért.
A görög-keleti templomok kis alapte-
rületűek, hiszen kevesen járnak temp-
lomba. Magasságokba építenek, a lát-
ványosságokat keresik. E templomok
megtört vonalúk, oszloposak, karban-
tartásuk sok pénzbe kerül. A görög-
keleti papnak házat építenek, neki és
felségének állásokat biztosítanak. Az
állam Erdélybe nem fektet pénzt, nincs
beruházás, sok föld parlagon fekszik.
Nem az övéké! ?

Erdélyország, a világnak gyönyörű
gyöngyszeme. Csodálattal borulunk le
látható szépsége előtt, amit elvettek,
elraboltak tőlünk. Csodálattal gondo-
lunk azokra az értékre, amit a föld elta-
kar szemünk elől. A mérhetetlen gaz-
dag föld mélyét elvesztettük, a kegyet-
len, igazságtalan Trianon elrabolta. A
valóság talaján állunk, de magyarok
vagyunk, és nem győzzük sóhajtozni:
örök Erdély, örök Erdély!

Somlai Józsefnyugdíjas plébános

ÖRÖK ERDÉLY (3. RÉSZ)

Márton Áron

Gyulafehérvár látképe
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Adromedár találkozik a kétpúpú tevével.
– Kiváló dromedár lehetnél te is, ha nem lenne eggyel

több púpod, mint ami szükséges.
A teve bólogat, és komoly ábrázattal így válaszol:
– A számból vetted ki a szót, dromedár barátom. Nagy

nyomorúság lehet egypúpúan gyalogolni. Alig hiányzik
valami, hogy tökéletes teve legyél. De az nagyon.

Igy ugratták egymást szinte minden reggel. Hallotta
mindezt egy vén beduin, aki így gondolkodott: „Mindkettő

hibás állat: saját púpjuk legszebb ékességük! A világ is
ebben vét ma a legtöbbet: hibának tartja azt, ami nem hiba,
csak másmilyen.

Gazdagságunk és szépségünk egyik lényegi jegye az
egyediségünk. Minden egyes ember egy még soha nem
volt, és ezután már soha nem is lesz teremtménye Istennek.

Amelyik nap sikerül valamilyen jót tenned, azt az utcakövet kiszínezheted!
Az oldalt összeállította: Lauer Tamás

KÜLÖNBÖZÜNK
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a plébánián van a program, T(templom)
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Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai Józsefc. apát; Felelős kiadó: Görbe Józsefplébános

Főszerkesztő: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 500 példányban
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 1 3. Telefon: 06 (30) 640-1 359

Web: http://kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: adventben 6.00
kedd: 6.00
szerda: adventben 18.00
csütörtök: 1 8.00
péntek: adventben 6.00
szombat: 7.00; 1 8.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30

Dec. 24-én: 17 órakor pásztorjáték.
Dec. 25-én: 0 órakor éjféli mise,
7.30; 9.00; 1 0.30
December 26-án: 7.30; 9.00; 1 0.30
Január 1-jén: 9.00; 10.30; 1 8.00
Nagytarcsán december 8., 22., 25.
és jan. 1 -jén lesz szentmise 11 .30-tól.

IRODAI ÓRÁK A PLÉBÁNIÁN
hétfő: 1 5–18
szerda: 1 0–12
csütörtök: 10–12
péntek: 1 5–17

„TÖK JÓ” DÉLUTÁN

ESEMÉNYEK
• December 2-ától kezdődnek a roráte

szentmisék hétfőn, kedden és pénteken
6 órától. Első héten a Karitász csoport,
második héten a Mária Légió, harma-
dik héten aMÉCS és a Vivace énekkar
készíti elő az agapét, melyre szeretettel
várjuk a testvéreket.
• Adventi vásár dec. 6-án délután lesz.
• Kistarcsai adventi lelkigyakorlatot

december 20-án és 21 -én (péntek-
szombat) a 18 órás szentmisén Szecsődi
Péter gödöllői plébános atya tartja.
• Adventban a bibiliaórák és a fel-
nőtthittan foglalkozások elmaradnak.

Az őszi szünet egyik délutánján
tök jó dolgokat csináltunk a plébáni-
án. Mindenki egy kisebb, vagy na-
gyobb tökkel érkezett. Az első feladat
az volt, hogy le kellett mérni a súlyát
és a kerületét, majd megtudtuk, ho-
gyan is fejlődik a tök és a belsejében
lévő magokat is megvizsgáltuk, a hú-
sát megízleltük, mihez is hasonlítható.
Játszottunk számolósat a magokkal,
megformáztuk só-liszt gyurmából,
színeztünk, festettünk. Közben egy
ügyes kezű nagymama és egy anyuka
tökös süteményt sütött a sütőben. A
süti illata még Józsi atyát is lecsalo-
gatta az emeletről. Amíg vártunk a
sütire, addig Brigi tökös kekszét kós-
tolgattuk és finom teát ittunk hozzá. A
legnagyobb sikere a tökfaragásnak
volt. (A halloween őrület már itt ná-
lunk is terjed és nekünk is kell erről
beszélni a gyerekekkel, és felkínálni
egy keresztény szellemű alternatívát.)

Nagymamák, anyukák, apukák se-
gítettek a gyerekeknek. Igyekeztünk
kedves arcú tököket faragni, megbe-
széltük, hogy mi nem ijesztgetéskép-
pen tesszük ki az ablakunkba a
töklámpást, hanem számunkra a fény,
a világosság Jézus Krisztus.

M. Zs.

• Hétfő: 1 0-12, Baba–mama klub;
1 8.30-tól Mária Légió imaestje
• Kedden 15 órától engesztelő imaóra (T)
1 5-17 katekézis 1 . és 4. osztály.
A hónap 2. keddjén 20. 15-től a MÉCS
családközösség összejövetele.
• Szerdán 15-17 katekézis 2. és 3. osz-
tály. 1 7 órára várjuk a plébániai hit-

tanra azokat, akik iskolájukban nem
tudnak hittant tanulni.
1 8.40-19.1 5 bibliaóra (T)
• Csütörtök: 1 7.30 szentségimádás (T);
1 8-19.30 a Vivace Kórus próbája.

• Péntek: 14-16 katekézis felső tago-
zat; 1 7 ifjúsági hittan; 19-20 felnőtt
hittan kéthetente; elsőpénteken egész
napos szentségimádás (T– fűtési
idényben a plébánián);
• Szombat: 1 0-12 oratórium
17 órától rózsafüzér közös imádkozása (T);
A hónap 2. szombatján filmklub a volt
bérmálkozóknak és felnőtt fiataloknak
a hónap második szombatján 18 órától
gitáros mise (T)
• Vasárnap: a hónapok első vasárnapján a
Vivace Kórus szolgál a 10. 30-as misén (T)

Néhány résztvevő a sok közül

Minden Olvasónknak
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánunk!

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk
Önt és családját

2013. december 15én
délután 5 órára

a kistarcsai
római katolikus templomba

a Vivace kórus és az
egyházközség zenekarának

adventi koncertjére
Vezényel: Kissné Bozó Sarolta




