
Ilyenkor év végén, a számvetések,
fogadalmak, nagy elhatározások ide-
jén egy apróságra is sor kerül: új nap-
tárt teszünk az íróasztalokra. A régi
vagy a szemétkosárba kerül, hogy ma-
gával vigye az elmúlt év kudarcait, el-
mulasztott határidejeit, megtartatlan
ígéreteit, vagy egy fiók aljára, hogy
ott őrizze mindennapjaink emlékezés-
re érdemes apró-cseprő eseményeit.
Általában csak cseréljük a tartó állvá-
nyon évről évre a naptárt. Nekem már
több mint két évtizede ugyanaz az áll-
vány áll az asztalomon, és nemcsak
takarékossági okból. Az első naptár,
amit rátettem zsúfolva volt teendők-
kel, határidőkkel, megvívandó har-
cokkal. De nem a teendők sokasága
okozta a legnagyobb gondot számom-

ra, hanem a várható fogadtatás. Tud-
tam, hogy kezdetben nem mindenki
fog egyetérteni velem, lesznek majd,
akik akadályozni fognak.

Ekkor írtam
az állványra
egész apró be-
tűkkel: „Mikép-
pen mi is…”
Azóta sok ne-
hézségen átse-
gített, ha egy
pillanatra meg-
álltam és átgon-
doltam ezeket a
szavakat. Mert
hányszor mond-
juk el mi, hívő
emberek estén-

20
14

.j
an

uá
r-

XI
II.

év
f.

1.
sz

.

Tartalom:
Baba-mama klub hírei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A hónap szentjei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Öreg plébános levelei 1 3. rész . . . . . . . 4
A magyar egyház 1945 után .. . . . . . . . . 6
Ki(s)olvasó .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mária útja Betlehembe .. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Adventi koncert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kórházi szolgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Tanító Egyház .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vízkereszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

AZ OLVASÓ 201 4-ES TERVEI

ként, lefekvés előtt, vagy a templom-
ban felállva, vagy mostanában az ad-
venti gyertyák körül ezeket a szava-
kat? És hányszor gondolunk bele iga-
zán, hogy mit is kérünk? (úgy) …
Bocsásd meg a mi vétkeinket, mikép-
pen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek!

Azt hiszem ez mindenkinek na-
gyon nehéz. De talán érdemes lenne
bevenni újévi fogadalmaink közé,
hogy minél többször próbáljuk hitele-
sen elmondani ezt a gyönyörű imát, a
napi apró dolgainkban is átérezni és
eszerint cselekedni.

Sz. Lászlóné

5. évét kezdi meg Olvasó néven
plébániai újságunk. Ez alkalomból
több rovat indítását is tervezzük.

Folytatjuk az Öreg plébános leve-
leit és emellett Mária további útjait is
végigjárhatjuk lélekben. Erdély törté-
nete után a magyar politikai helyzetről
közlünk néhány epizódot az 1945-56
közötti időszakból.

Hónapról hónapra szeretnénk ke-
vésbé ismert szentek életét az Olvasók
elé tárni az elektronikus Direktórium
segítségével, melyet külön is bemuta-
tunk majd.

Egyházunk minden kor emberéhez
szól a maga nyelvén. A pápák tanítását
az interneten fellelhető dokumentu-
mok segítségével mutatjuk be, a Tanító
Egyház rovatunkban, további olvasás-
ra buzdítva mindenkit.

Az internet és az egyház kapcsola-
tából az Imaórák Liturgiájának digitális

formáját mutatjuk majd be, melyet te-
lefonon és tablet-en is tökéletesen lehet
imádkozni, ezzel is bizonyítjuk, hogy
jó dologra is lehet használni a technika
vívmányait. Havonta egy-egy plébáni-
ai közösség számára is szeretnénk be-
mutatkozási, beszámolási lehetőséget
adni az újság hasábjain, hiszen annyira
színes a plébániai élet, hogy érdemes
erről mindenkinek tudni. És természe-
tesen a Ki(s)olvasó gyermekoldal sem
maradhat ki a lapból.

Kérem az Olvasókat, hogy gondo-
lataikat, írásaikat osszák meg a szer-
kesztőséggel, hogy a híveknek tovább
tudjuk adni lelki kincseiket az Olvasó
hasábjain. Küldhetik az újságban ta-
lálható e-mail címre: kistarcsa@
communio.hu vagy a sekrestyében el-
helyezett dobozba is dobhatják.

Lauer Tamás

MIKÉPPEN'

Minden Olvasónknak Isten áldotta,
boldog új esztendőt kívánunk!
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Az elmúlt esztendőben sokan meg-
fordultak a baba-mama klub háza tá-
ján. Néhány kisgyerekünk időközben
óvodás lett és születtek új babák is,
akik édesanyjukkal, testvérükkel gya-
korta látogatják összejöveteleinket. A
hangulat mindig felemelő (bár kicsit
hangos), vannak összekoccanások, sí-
rások és kacagások. Ettől lesz vidám a
hétfő délelőtt a plébánián.

Egy ideje, meghatározott időközön-
ként vendégeket is hívunk, akik egy bi-
zonyos témában szakmai tudásukkal,
tapasztalatukkal segítik az édesanyák és
a babák fejlődését. Áprilisban eljöttek a
vezető óvónők, hogy tájékoztassanak
bennünket az óvodai beiratkozásról.
Járt nálunk Hollai Zsuzsanna pszicho-
lógus, akivel a dackorszakról beszélget-
tünk, vendégünk volt Méhes Zsuzsa,
akivel a baba- és óvodás korú gyerekek
lelki nevelését fontolgattuk és kedves
kis dalocskákat tanultunk. Eljött hoz-
zánk Réthy Bernadett kilenc gyermekes
nagycsaládos anyuka, aki a sok gyer-
mekes családi élet örömeiről és felada-
tairól mesélt. Nyáron ellátogattunk a
Kohajda család lovastanyájára, ahol lo-
vaskocsikáztunk, pónit simogattunk,
megnéztük az újszülött kismalacokat,
és a bátrabbak felülhettek az igencsak
türelmes lovacskák hátára.

Ősszel elhívtuk Romány Zoltánnét,
Kati nénit, aki fejlesztő pedagógusként
dolgozik, hivatásaként vallja: Megta-
nultam a gyermek szemével látni, és ez
magában hordozza a megértését. Az
idegrendszer érettsége, a genetika, a
környezeti hatások mind befolyásolják
a személyiség fejlődését, tehát a gyer-
mek soha sem „problémás”, csak jelez
nekünk a viselkedésével.

A kisgyermekkori fejlesztési lehe-
tőségekről és fejlődési rendellenessé-
gekről beszélgettünk vele.

Hutter Anett (HA): Mik azok a

leggyakrabban előforduló problémák,

amelyekkel az óvodások hozzád ke-

rülnek? Egyáltalán hogy jut el hozzád

egy óvodás? A szülők kérik, az óvó né-

ni javasolja, vagy közös döntés alap-

ján, mi ennek a hivatalos formája?

Romány Katalin (RK): A gyerme-
kek többsége tanköteles korban kerül
hozzám. Az óvodában a nevelési év
kezdetén szűrővizsgálatot végzünk
minden tanköteles kisgyermek eseté-
ben. Ez mutatja meg a fejlesztés szük-
ségességét, és irányát. Tavasszal az
iskolaérettségi vizsgálat kontrollálja
ezt, ha szükséges. Akinél indokolt, a
szűrővizsgálat után, további vizsgála-
tot kezdeményezünk. Az óvoda, a szü-
lővel egyeztetve, eljuttatja a Jelzési
lapot a Szakszolgálathoz, ahol a prob-
lémának megfelelő szakemberhez ke-
rül. A továbbiakban a Szakszolgálat
veszi fel a kapcsolatot a szülőkkel.
Természetesen ez év közben folyama-
tosan lehetséges más életkorban is, ha
az óvónő indokoltnak látja. A szülő
személyesen is felkeresheti a Szak-
szolgálatot. Hozzám mozgás, részké-
pesség, grafomotoros és finommotoros
képesség gyengeség esetén kerülnek a
gyermekek.

HA: Melyek azok a jellegzetes

mérföldkövek egy gyermek mozgás-

fejlődésében, amiket az első évében

megtesz?

RK: A legmeghatározóbb a kis-
gyermek fejlődésében az első életév-
ben történő mozgásfejlődés, ugyanis
ez a mozgássorozat biztosítja az ideg-

rendszer érését, és a primitív reflexek
is ekkor kerülnek gátlás alá. Ebben az
évben bizonyosodhatunk meg az érzé-
kelés és észlelés minőségéről először,
és a korán felfedezett elmaradás,
ilyenkor a legkorrigálhatóbb. Az éntu-
dat, testtudat kialakulásának az ideje.
A második életév végéig a beszédfej-
lődés, és az előbbiek fejlődése, a kog-
nitív képességek és a szenzomotoros
integráció a meghatározó. Három éves
korig ez folytatódik és a kötődés, ér-
zelem-akarat, szociabilitás alakul. Fo-
kozatosan tágul a világ, és egyre több
tapasztalatot szerez az énképe kialakí-
tásához, amit majd az óvoda fog to-
vább formálni.

HA: Mit tegyünk, ha azt vesszük

észre gyermekünknél, hogy valame-

lyik ilyen mozgásfejlődési „ered-

mény” nem, vagy nem megfelelően

történt meg?

RK: A szülőnek érdemes átgondol-
ni a magzati élet- valamint a születés
közben megélt történéseket, termé-
szetesen a gyermek szempontjából (ő
mit élt meg ez alatt), a csecsemőkori
mozgásfejlődést, ösztönszükségletei-
nek alakulását (evés, alvás, ürítés),
beszédfejlődését, érzékelését, viselke-
dését. Amennyiben gyanú merül fel,
az első segítséget a gyermekorvostól
és a védőnőtől lehet kérni. Továbbiak-
ban a Pedagógiai Szakszolgálatban,
vagy óvodába kerülés után az előbb
említett módon.

HA: Kistarcsán milyen lehetősé-

gei vannak az édesanyáknak ilyen

helyzetben? Hova, kihez forduljunk,

támogatott vagy fizetős szolgálatot

keressünk?

RK: Korai Fejlesztő Központ-ok,
Dévény torna, Ayres terápia, TSMT,
BHRG, és különböző alapozó moz-
gásterápiák állnak a rendelkezésre.
Kistarcsán a Szakszolgálatban a Del-
acato alapozó mozgásterápiára van le-
hetőség.

HA: Manapság rengeteg fejlesz-

tő játék, füzet, foglalkozás sorako-

zik a piacon. Hogyan válasszunk?

Muszáj megvenni a drága eszközö-

ket, vagy otthon is el tudunk készí-

teni néhányat?

BABA-MAMA KLUB HÍREI
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RK: A fejlesztőjátékok sokasága
elbizonytalanít már bennünket. Én azt
vallom, öt kaviccsal is lehet fejleszte-
ni, ha tudjuk, mit szeretnénk. A letisz-
tult, és egyszerű játékokat részesítem
előnyben, a környezetünkben található
tárgyakkal együtt, a csupán divatosak-
kal szemben. A lényeg, hogy melyik
életszakaszban mit kívánatos fejlesz-
teni, a szenzitív időszakokat figyelem-
be véve.

HA: Mi mindenre jó a közös

mondókázás, éneklés, táncika?

RK: A közös, vagy kétszemélyes
mondókázás, éneklés és tánc, szám-
talan fejlesztő hatása közül néhány:
(Saját testén megtapasztalt) nagy-
mozgás, testséma és térérzékelés, rit-
musfejlesztés, hallásfejlesztés, be-
szédindítás, beszédfejlődés: artiku-
láció, szókincs, beszédkedv fejlődése.
A későbbiekben a nagy és finommoz-
gásban a ritmus, beszédészlelés és be-
szédmegértés, téri tájékozódás, az ol-

vasás, írás és matematika alapja lesz. A
társas kapcsolatok alakulásának a leg-
természetesebb módja ősidők óta, mert
az ilyen közös tevékenységek „öröm-
hormont” termelnek, ami motivál, és a
pozitív élményeket növeli. Nem elha-
nyagolható a mai, értékelés és teljesít-
ményorientált világunkban, az egyen-
súlyt lenne hivatott megtartani a sze-
mélyiségfejlődés során.

Decemberben a Mikulás bácsi jött
el a babaklubba, és bababarát ajándék-

csomagokat adott át a jó gyerekeknek.
Szerencsére a krampuszt nem hozta
magával. Kétszer volt babaruha akci-
ónk, ahol ingyen, vagy fillérekből tud-
tunk használt babaruhát venni. A
megmaradt ruhákat a helyi karitász
csoport kapta meg. Év végére még be-
programoztunk egy adventi sütizést,
illetve egy nagytakarítást, hogy az új-
évet tiszta környezetben kezdjük.
2014-ben is sok programmal várjuk az
édesanyákat és a babákat. Vendégünk
lesz többek közt Dr. Schmidt Katalin,
fül-orr-gégész főorvos, akivel a cse-
csemőkori felső légúti megbetegedé-
sekről és azok megelőzéséről fogunk
beszélgetni.

Minden érdeklődő édesanyát sze-
retettel várunk, és számítunk a jelen-
legi klubtagok részvételére. Ezzel
kívánunk mindannyiunknak boldog,
egészséges, áldásokban gazdag új

esztendőt.
Kép és szöveg: Pintérné Hutter Anett

A HÓNAP SZENTJEI - JANUÁR 2.

Új rovatunkban hónapról-hónapra
kevésbé ismert szenteket szeretnénk
megismertetni Olvasóinkkal.
Nagy Szent Vazul püspök, egyház-

tanító valószínűleg 330-ban született,
a cezáreai Kappadókiában. Neve ere-
detileg görögösen Bazileiosz. Család-
jában hat szent is volt: édesapja,
édesanyja (Emmélia), nagyanyja
valamint testvérei: Makrina,
Gergely és Péter. Apja a város jó
nevű ügyvédje, szónoka volt.
Vazul Konstantinápolyban, majd
Athénban tanult, itt ismerkedett
meg kiváló barátjával, későbbi
társával, Nazianzi Gergellyel.
Húszéves elmúlt, amikor megke-
resztelkedett. Keresztségét olyan
komolyan vette, hogy szerzetbe
akart vonulni. Meglátogatta az
akkoriban már virágzó szerzetes
közösségeket Szíriában, Paleszti-
nában és Egyiptomban. Hazatér-
ve megalapította a bazilita rendet, a
bensőségesebb, közös életre vágyók
számára. Ő maga példát mutatott tár-
sainak, a liturgiában, a közös munká-
ban, a tanulásban és az önfegyelme-
zésben. Küzdött az arianizmus ellen.

364-ben pappá szentelték Vazult, majd
370-ben Cezárea püspökévé lett. Az
ariánussá lett császár Vazult is meg
akarta nyerni a tévtanításnak, küldötte,
Modesztusz azonban nem tudta őt
megnyerni. Vazul püspök 379. január
1 -jén halt meg.

Nazianzi Szent Gergely püspök,
egyháztanító 330-ban született Nazi-
anz mellett, apja a keresztény közös-
ség püspöke volt. Athénban tanult, itt
ismerkedett meg Nagy Szent Vazullal
(Bazileiosz). Tudása gyarapítása érde-

kében sokat utazott. Barátját, Vazult
még a remeteségbe is követte. 361 -
ben pappá, majd 372-ben püspökké
szentelték. Kitűnően küzdött az ariá-
nusok ellen. 381 -ben Konstantinápoly
püspökévé választották. A széthúzá-
sok miatt le kellett mondania és

visszatért Nazianzba. 389.
vagy 390. január 25-én halt
meg. Írásai, levelei és versei
az ókeresztény irodalom érté-
kes darabjai. Kiváló tanítása
és ékesszólása miatt „Teoló-
gusnak” is nevezik.

A keleti egyház mindkét
szentje messze időkre megvi-
lágította a keresztény hitet.
Társak voltak az igazság ku-
tatásában, a szentségre való
törekvésben, egyenlők a püs-
pöki méltóságban, és most a
megdicsőült szentek között is
társak.

További részletes életrej-
zuk: http://www.katolikus.hu/szentek/
0102.html és

http://www.katolikus.hu/szentek/
0102-8.html

Katolikus naptár

Nagy Szent Vazul Nazianzi Szent Gergely
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ÖREG PLÉBÁNOS LEVELEI (1 3. RÉSZ)
Dr. Czapik Gyula egri érsek írásából összeállította Somlai Józsefny. plébános

Kedves Uramöcsém!
A múltkori levelemet azzal a furcsa je-

lenettel fejeztem be, amely a nagyrecskei
plébánia ebédlőtermében játszódott le az
apátúr és Péterfia Pál káplántársam kö-
zött. Kollegám ugyanis a helyi szokás
szerint nem kapott pecsenyét az ebédnél.
Nem kapott azért, mert az előtte ülő ti-
zennégy kiszedte előle. Péterfia barátunk
erre azután erős hangon kijelentette, hogy
most már a délutáni litániát az apát úr vé-
gezze el, mert ő nem hajlandó elvégezni.
Nem éppen nemes szándékának csúnya
befejező mondatául odavágta: „Ha nin-
csen pecsenye, nem lesz vecsernye!”

Kollegám ezek után bevonult szobájá-
ba, magára zárta az ajtót, és ezzel a maga-
tartásával megkezdte a nagyrecskei plébá-
nia ügyeinek „rendbehozatalát.” Jómagam
temetni mentem és csak visszajövet hal-
lottam meg a fejleményeket. Három óra-
kor beharangoztak a litániára és a sekres-
tyében a keresztelendő gyereke egész kó-
rusa visított. Miután a napos káplán, azaz
Péterfia kollégám, nem jelentkezett s ajta-
ján előbb a ministráns gyerekek, majd az-
tán a sekrestyés és végül Pintes Gergő
uram hiába kopogott, nem maradt más
hátra, mint az apát urat értesíteni a dolgok
fejleményei felől. Az apát úr a hozzá kellő
finomsággal úgy tett, mintha csupán fél-
reértésről lenne szó, és jó képet vágva az
egész keserű ügyhöz, elvégezte a litániát
és utána pedig a kereszteléseket.

Vacsorától úgy az apátúr, mint pedig
Péterfia kollégám távolmaradtak. Az asz-
talnál a család tagjaival kínos csendben
ültünk. Közben-közben ejtettek csak egy-
két mondatot az apátúr nővérei és sógora,
de ezek csupán az idő változására és ha-
sonló jelentéktelenségekre vonatkoztak.
Alig vártam, hogy asztalt bontsanak és
aztán a Nagypipába vonulhassak át szoká-
sos asztaltársaságomhoz.

Másnap vasárnap lévén, egész délelőtt
el voltam foglalva a templomi teendőkkel
és a filiálisnak ellátásával. Délre értem
vissza, arra az időpontra, amikor „eligazí-
tásra” kellett megjelennünk a plébánia
irodájában Pintes Gergő kántor uram
előtt. Kocogtam Péterfia kollégám ajtaján,
hogy szokás szerint magammal vigyem ez
alkalomra, de kopogásomra nem válaszolt
senki. Magamban indultam tehát az iroda
felé, midőn a folyosó ablakán keresztül
megpillantottam Péterfia testvéremet az
udvaron. A földön térdelt és nagy buzga-
lommal valami gyerekjátékot eszkábált.
Kimentem hozzá és bámulattal láttam tár-
saságát és szokatlan működését. Kukori-

cacsutkákból zsebkésével és néhány
fadarab segítségével játék kocsit állított
össze az apátúr nővérének kisfia számára,
aki a földön ülve, nagy érdeklődéssel
szemlélte a munkáját. Mellette állott az
apátúr másik nővérének kisleánya, aki pe-
dig kukoricacsutkából, héjból s kukorica-
hajból, spárga és tintaceruza segítségével
készített egyszerű kis babát tartott karjai
között.

Amint Péterfia kollegám észrevett,
azonnal fölkelt és megindult velem az iro-
da felé, de előzőleg még hátraszólt a két
gyereknek: Panka, Pista! Várjátok meg
majd a Pali bácsit, mindjárt visszajön!
Addig meg ne mozduljatok innét! A plé-
bánia folyosóra érve, nem állhattam meg,
hogy meg ne jegyezzem: Hát magába test-
vér mi a csuda ütött? Gyerekdajka lett?
Péterfia homlokát törölgetve, élénk jóked-
vűséggel válaszolt: Az sem tisztességtelen
foglalkozás! Aztán a káplánnak minden
jóhoz kell értenie, ami az Isten dicsőségé-
re szolgál.

Miután megkaptuk Pintes Gergőtől az
eligazítást, bámulva láttam, hogy a szoká-
sos két flaskó bor helyett, amely közül az
egyik Pintes Gergő uram hóna alá, a má-
sik pediglen az apátúr elé vándorolt eddig,
most három üveg áll az asztalon. Pintes
Gergő meg is magyarázta az üvegek eme
megszaporodásának célját. Hadvezéri
mozdulattal mutatott rá a két üvegre: A
két flaskó közül az egyik a káplánoké! És
ezzel a harmadikat a hóna alá fogván, a
kettőt Pétefia kollégámnak adta át. Kiér-
vén az irodából, Péterfia viszont az én
markomba nyomta a két üveget, maga pe-
dig az udvar felé tartott. Menjen csak az
ebédlőbe, majd én aztán később jövök,
mondotta.

Az ebédlőben hamarosan összegyűlt
az egész háznép: apátúr, sógora, nővérei
és ezeknek nagyobb gyerekei, csupán a
két kicsiny és Péterfia hiányoztak. Egy
ideig vártunk. Az apátúr már ideges lett,
szája szélét rágta és közben-közben han-
gosakat cuppogott. Ez volt ugyanis a szo-
kása olyankor, amikor nagyon dühös volt.
Már-már a késedelmeskedők nélkül akar-
tunk leülni az asztalhoz, amidőn feltárult
az ajtó és azon belépett Péterfia káplán-
társam a két hiányzó gyerekkel. Pannit, a
kisebbet, karján hozta, akinek viszont a
kukoricacsutkából és hajból összeeszká-
bált baba pihent kacsói között, másik ke-
zével, pedig Pistát vezette, akinek nagy
gondot okozott a hasonlóképpen kukori-
cacsutkából barkácsolt kocsi bevonultatá-
sa az ebédlő ajtaján. Beérve, Péterfia
testvérünk letette a kis Pannit a földre és
ennek első dolga volt, hogy édesanyjához
szaladva, bemutassa neki legújabb játék-
szerét: Nézd csak Mamuskám, milyen
szép tündérbabám van. A Pali bácsi csi-
nálta. Ki csinálta? - kérdezte tőle az apát-
úr epésen.

A kis leányka azonban úgy látszik nem
vette észre nagybátyjának nem éppen ró-
zsás hangulatát és nem éppen bársonyos
hangját, mert hamarosan ott hagyta édes-
anyját és Péterfia kollegámhoz szaladva,
gyermeki szeretettel és pajtáskodó bizal-
massággal hozzá simult. Pista ezalatt hol
húzva, hol tolva, hol pedig emelve, sze-
rencsésen bevezette a csutka-kocsit az
ebédlő közepébe és annak spárgáját széke
lábához kötözte, majd a kocsit a szék alá
tolta. Ezt megtévén Péterfia kollégámhoz
futott: Pali bácsi, mondta, jöj jön csak,
nézze, milyen nagyszerű kocsiszíne van a
fogatomnak. Micsoda Pali bácsizás ez? -
szólt közbe ingerültem az apátúr. Jegyez-
zétek meg, hogy a ti számotokra a káplán
úr nem Pali bácsi, hanem Főtisztelendő úr.

De igenis kérem, én nékik Pali bácsi
vagyok, és az apátúrnak, pedig Pali öcsém
a nevem, felelte Péterfia testvérünk és az
egész nagy társaságot mellőzve, előbb
Pistának újtalálmányú kocsiszínjét nézte
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meg és miután ezt kellőképpen megdi-
csérte, érdemesítette csak a társaság többi
tagjait is néhány jó szóra, amit így veze-
tett be: aranyos két veréb ez, és szemei
szeretettel csillanva pihentek meg a két
kicsiny gyermeken.

Asztalhoz ültünk és az asztalnál öt
embernek a szeme csillogott az örömtől:
Péterfia káplántársamé, a két gyermeké és
az apátúr két nővéréé, a gyermekek any-
jáé. Ezek a csillogó szemek azt is jelentet-
ték, hogy Péterfia kollegám a két
gyermeken keresztül a nagyrecskei plébá-
nia két hatalmasságának: az apátúr nővé-
reinek jóindulatát és szeretetét már
megszerezte.

Leves után Péterfia kezdte a társalgást.
Mintha előző napon semmi sem történt
volna, barátságos hangon szólt oda az asz-
tal végéről az asztalfőn ülő apát úrnak:
Megnéztem, apátúr, a kukoricagórét. Úgy
állnak ott a kukoricacsövek, mint a kato-
nák. Soha életemben ilyen rendes kukori-
cagórét nem láttam. El is határoztam, ha
kanonok lennék, elszöktetném az apát úrtól
azt, aki ezt a kukoricagórét rendben tartja.

Nem sokat értettem a gazdasági
ügyekhez, de hát annyit azért igen, hogy
rájöj jek Péterfia kollegám dicsérete csu-
pán kitalálás volt. De úgy látszik, hogy a
dicséret-osztogatásnak csupán az lehet
ilyen tárgyilagos elbírálója, akit a dicséret
nem érint, mert az asztalnál hamarosan
reagált Péterfia kollégám szavára az, akit
elismerő szava hízelgően megcirógatott:
az apátúr egyik sógora. Hát bizony csak
akkor nézte volna meg a káplán úr azt a
kukoricát –mondotta, amikor behordták a
mihasznák, de rekedtre is ordítoztam ám
magamat, amíg rendbe hozattam.

És erre diadalmasan nézett jobbra,
majd balra. Jobbra az apátúrra, hogy va-
jon tudomásul vette-e az ő gazdaság körü-
li érdemeit. Balra pedig élete párjára, az
apátúr nővérére, hogy ez pedig megértet-
te-e a káplán dicséretét, az ő bokros érté-
ke felől. Végül pedig tekintetét Péterfia
testvérünknek szemüveges, barátságosan
mosolygó arcán pihentette meg, aki e pil-

lanatban nem is volt olyan durva és köve-
telődző, mint ahogy az előző napi kelle-
metlensége beígérte.

Ettől kezdve aztán az ebéd a legkelle-
mesebb beszélgetésben folyt le, amelyen
az apátúron kívül az egész család részt
vett. Sőt még egy másik lényegesebb vál-
tozás is történt. Kácsapecsenye volt az
ebéd főfogása és midőn a bizony ismét
megüresedett tál Péterfia elé került, az
apátúr idősebbik nővére rászólt a cseléd-
lányra: menj ki fiam csak a konyhára és
mondd meg a szakácsnénak, hogy azt a
két melldarabot, amit félretettem, küldje
be. És Péterfia az Úrban és oltárnál testvé-
rem, néhány perc múlva két ízletes és ro-
pogósra sült kácsamell előtt tanakodott,
hogy melyiket kebelezze be előbb és me-
lyiket csak utána?

Asztalbontás után Péterfia kollégám
beállított a szobámba. Miként hadgyakor-
latok után a tisztikar megbeszélést tart az
események felől, ugyan ez következett el
a nagyrecskei káplánszobámban is. Alig-
hogy helyet foglalt a díványom sarkában
és rágyújtott a hosszúszárú pipájára, rátá-
madtam: Hát maga kollégám, így kezdi
meg a nagyrecskei plébánia ügyeinek be-
ígért rendbe hozását? Úgy, hogy elszegő-
dik bonne-nak (gyerek mellé fogadott
lány, gyermekgondozó nő) az apátúr uno-
kaöccseihez és beáll talpnyalogatónak só-
gorához.

Péterfia nagyokat szippantott a pipából
és azután magyarázni kezdett. Hát tudja
meg, hogy a tegnapi napon a nagyrecskei
plébánia megjavítása céljából megmutat-
tam, hogy karmaim is vannak, melyekkel
karcolni és kellemetlenkedni is tudok. A
mai napon, pedig bebizonyítottam, hogy
szívem is van, amellyel szeretni és egy
család életébe belesimulni is képes va-
gyok. Megmutattam tehát a két lehetséges
módot, amelyen a nagyrecskei bajokat ja-
vítani lehet.

Itt meggyújtotta kialudt pipáját és az-
tán szippantásaival kétszer-háromszor fél-
beszakítva mondatait, folytatta: Lássa
testvér, a nagyrecskei plébánián úgy nem
lehet rendet teremteni, hogy az apátúrnak
nyakán élősködő rokonságát egyszerűen
kidobjuk. Bár higgye el ez volna az igazán
gyökeres megoldás, mert mégis csak lehe-
tetlen, hogy egyházi javadalmainkat léhű-
tő rokonok hizlalására használjuk föl. De
hogyha ezen nem tudok segíteni, hát meg-
nézem, nem tudnék-e a rokonság sorain
keresztül úgy odajutni az apátúrhoz, hogy
magával együtt bekerüljünk mi is abba a
koszorúba, amelyik az ő szívét körülveszi.
Mert hát utóvégre az Úr Jézusban mi is
rokonok lennénk, hiszen paptársai va-
gyunk.

Erre újabb rágyújtás következett és
újabb magyarázat. Ma délben megtörtem
a jeget. Azt már tudom, hogy a két kis
gyermeknek az anyja pártfogómmá sze-
gődött és az is bizonyos, hogy az apátúr
sógorának jóindulatát is megnyertem. Ma
este pipámat és dohányszitámat is ma-
gammal viszem a vacsorához, amely után
a káplánok részére újabban kiutalt boros
flaskó maradékával egyetemben mindket-
ten az apátúr sógorához fogunk telepedni
egy kis kvaterkára (férfitársaságban, be-
szélgetés közben csendes iddogálás). Le-
het, hogy az apátúr ma még nem tart
velünk, de meg fogja látni testvér, hogy
szép lassan összemelegedünk, mert je-
gyezze meg, a barátságos szeretet a leg-
jobb mód.

Türelmetlenkedni kezdtem, mert szo-
kásomhoz híven a Nagypipába akartam
tartani asztaltársaságomhoz. Péterfia káp-
lánkollegám észrevette szándékomat és
fölkelvén a díványról, letette pipáját az
asztalra, hozzám lépve két hatalmas te-
nyerét a vállamra tette.

Testvér, mondta komoly hangon,
amelyből azonban a jóakarat és a szeretet
kiérzett, maga a lejtőre lépett. Én meg-
mondom magának nyíltan, hogy az egész
város iszákosnak és korcsmázónak tartja.
Ez az út azonban a papot nagyon hamaro-
san az erkölcsi pocsolyába csúsztatja le.
Ma még Bacchusnak (bor és a vidámság
istene az ókori görög és római mitológiá-
ban, hitregében) szolgája öcsém. Ez se
szép, de még nem a legnagyobb baj . Ha-
nem akkor lesz majd a legnagyobb baj , ha
Bacchus után a Vénusz (a szerelem és a
szépség istennője az ókori római mitoló-
giában, görögöknél Aphrodité) jön. Már-
pedig az is eljön, ha a Bacchus útjáról
nem tér vissza! A Vénusz után aztán a pap
földi pokla: az előbbi lelkiismeret furda-
lásokban, később, pedig apátiában (érzé-
ketlenség, nemtörődömség), a hívek
megvetésében leélt, éspedig képmutató
élet következik. Őszintén elmondtam ezt
magának testvér, mert tudom, hogy okos
ember és bennem nem okvetetlenkedő
személyt lát, hanem azt a paptestvérét, aki
jót akar és önnel együtt közösen örül
majd, ha ismét a papi feddhetetlenség út-
jára tér vissza. Elmondtam ezt önnek,
testvér, mert az eljárásnak ezt a nyílt és
szeretetteljes módját tartom a leghelye-
sebbnek.

Nem írok most többet, kedves Uramö-
csém, mert higgye el, elérzékenyül a szí-
vem, valahányszor erre a plébános
rémnek kihíresztelt, de bölcs és paptársi
szeretettel teljes Péterfia Pálra gondolok.

A továbbiakig üdvözli régi híve, az
öreg plébános.

Szüreti futkosó

Fakanál báb
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A második világháború után hazánk
keresztény lakossága, a papság, és a püs-
pökök aggódó kérdőjelekkel néztek a jö-
vőbe. A nagyvilág előtt ismertek voltak a
Szovjetunióban uralkodó állapotok. Az
ortodox (görög keleti) egyház térdre
kényszerült, lerombolták, szétzilálták. A
kommunista párt a lakosságtól elvette a
szabad életet, és a szabad vallás gyakor-
latát is.

Magyarországon 1945 után az anyag-
elvűség, és az istentelenség időszaka kö-
vetkezett. Ezen elvek élharcosa a magyar
kommunista párt volt. Minden magyar
egyház életét elnyomták, különösen a ka-
tolikus egyház életét. Marx tanítását kö-
vették a kommunisták és hirdették, a
vallás a kizsákmányolt embereknek ad
vigasztalást, és a nem létező Istenhez irá-
nyítja őket. Szerették ezt a kifejezést
használni: a vallás „ópium” az emberek-
nek. Tehát elaltatja az embereket. A kom-
munista elv hirdetői állították: a
szocialista, (a dolgozók anyagi helyzetét
segítő rendszer) kommunista (a szocializ-
mus felépítése utáni osztálynélküli gazda-
sági rendszer) társadalom, tudományos
alapokra épül, ezért a „tudományellenes”
világnézeteknek (Isten, egyház, vallás)
nincs benne helyük. Néhány ötéves terv
után a társadalomból eltűnik a hit, a val-
lás, és az egyház. E „tudományos” elvük-
höz nem érdemes magyarázatot fűzni. Azt
azonban érdemes megemlíteni, amikor a
Szovjetunió megszűnt és megint Orosz-
ország lett, az általuk hirdetett tudomá-
nyos elven alapuló kommunizmust, mind
a bölcső helyén, (Szovjetunió) mind az
összes csatlós államban elvetették, a nyu-
gati lapok, pedig hatalmas betűkkel, cím-
oldalukra írták: kommunizmus Európa
szemétdombján. Na, de térjünk vissza a
szomorú magyar állapotokhoz.

A magyar kommunisták vallásos or-
szágban kezdték el pusztító munkájukat.
A „tudományos” világnézetükkel akarták
az anyagelvűséget, és az istentelenséget
hirdetni, és megerősíteni. Ez nehéz fel-
adat volt. A hívek a papsággal együtt el-
lenálltak minden egyház, vallásellenes
támadásnak és vállalták az ezért járó bör-
tönt, sőt a vértanúságot is. A baloldal sze-
kértolói vállalták a harcot. Szép szóval,
erőszakkal, kényszerítő eszközökkel, ki-
irtani a tömegekből az Isten-hitet, az egy-
házhűséget. Hiszen a cél egyértelmű volt,
szovjet típusú proletárdiktatúra. A sza-
badság országaiban is voltak kommunista
(munkás) pártok, ott megengedték, hogy

valamelyik egyházhoz tartozzanak a ta-
gok. (Na jó, ott nem „tudományosan”
gondolkodtak.)

Közép-Európa országait az angol-
amerikai „cégek” Moszkvának „eladták”,
így a „vásárló” elkezdhette azt a barbár
munkát, amit 1917-től a Szovjetunióban
elkezdtek, sajnos be is fejeztek. A szovjet
bolsevikok tudták, hogy Európa közepén
nem tehetik azt, amit náluk tettek, ezért
megtűrték az egyházakat. A kommunista
egyházpolitika a neki behódoló, nemzeti
egyházat akart, a katolikusoknál a Rómá-
tól független egyházat, és a hívők számát
minimumra csökkenteni. A kommunista
párt a nyugat érdekében kétféle magatar-
tást tanúsított. Hirdette: teljes vallássza-
badság alapján áll, segíti az egyházakat és
a papokat. Ezzel szemben az iskolákban,
munkahelyeken kigúnyolták a gyerekeket
és a felnőtteket. Rágalmaztak, peres ügye-
ket találtak ki. Hangoztatták: nekünk nem
a hívekkel van bajunk, hanem a papokkal,
a püspökökkel. Az egyházat nem lehet
szétszedni személyekre, a püspökök, pa-
pok, hívek szoros közösségben vannak. A
vallásszabadságot a templomon belül ér-
tették, közben a munkahelyeken zaklatták
azokat, akik templomba jártak. Templo-
mon belül szerepelhetett az egyház, de
sem a közéletben, a tanügyben, az egész-
ségügyben, a tudományban, a művészet-
ben nem adtak helyet. Ezt nevezték abban
az időben „sekrestye katolicizmusnak”,
amit akkor el kellett tűrni. Hirdették: a
vallás magánügy. Ennek ellenére bántot-
ták, zaklatták, háttérbe szorították, azt, aki
templomba járt, hittanra íratta gyerekét,
megkereszteltette, vagy templomban es-
küdött. Vallásos ember nem lehetett veze-
tő beosztásban, csak harmadrendű állam-
polgár lehetett. Azt is vallották: szét kell
választani az egyházat és az államot. Ez-
zel szemben a legszorosabb kapcsolatba
kényszerítették az egyházakat, a legkisebb
önállóságot sem adtak nekik.

Békésnek látszó átmenet

A szovjet csapatok bevonulásakor a
katolikus papság a helyén maradt. A szov-
jet katonai hatóság, falragaszokon hirdet-
te: folytatni kell a templomokban az isten-
tiszteletet, az egyháznak, a papoknak nem
lesz bántódásuk. Eleinte így is volt. A
templomok tele voltak, még az állami is-
kolákban is kötelező volt a hittan. De a
felszín alatt pusztító propaganda indult. A
katolikus egyesületeket betiltották. Korlá-

tozták a katolikus újságok megjelenését,
akadályozták a körmeneteket, a zarándok-
utakat. Peres eljárások nélkül internálták a
papokat, a püspököket, és vallásos világi
embereket. A kommunisták forgatóköny-
ve: kifelé vallásszabadságot hirdettek, be-
felé pedig az egyház szétzilálására töre-
kedtek.

1 945 tavaszán megindult a földbirtok-
reform. Püspökségek, szerzetesrendek sok
százezer hold területet vesztettek el, amit
addig adományként kaptak. Így a templo-
mok, kórházak, szegényházak, iskolák
fenntartása bizonytalanná vált. A Magyar
Katolikus Püspöki Kar körlevelében elfo-
gadta a földbirtokreformot. „Az egyház
mindig tudott nagylelkű lenni” írták, de
intézményeinek fenntartása kilátástalanná
lett.

Az akkori jogászoknak néhány prob-
lémájuk volt a földbirtokreformmal. Az
egyház vagyona nem magánbirtok volt,
hanem célvagyon, intézmények fenntartá-
sára szolgált. A másik probléma, hogy az
erdőbirtokokat nem osztották fel, hanem
állami kezelésbe vették. Ugyancsak egybe
maradtak, a későbbi „állami gazdaságok”
hatalmas területei. Az úgynevezett „föld-
műves nép” csak az egyházi földekből
kapott. Amit osztottak, - tied a föld ma-
gadnak dolgozol jelmondat után, - vissza-
vették és indult a (TSZCS) téeszcsés
rendszer.

1 992-ben az Alkotmánybíróság fogla-
kozott a földbirtokreformmal, mely sze-
rint az állam a magánbirtokot elveheti a
törvényben megállapított kártérítés elle-
nében. Ez nem történt meg.

1 944 őszén, 1 945 tavaszán az ország-
ban háború volt, a pusztítás nyoma erősen
látható volt. A magyar katolikus hívek, a
lakosság 65 %-a, hozzáfogott az új jáépí-
téshez. Helytálltak a gyárakban, a hivata-
lokban, és minden beosztásban. Föllendült
a vallásos élet, mely az előző évek lelki-
pásztori munkájának az eredménye volt. A
Magyar Katolikus Püspöki Kar, választási
körlevelet adott ki az 1945. november 4-i,
és az 1947. augusztus 31 -i választások
előtt. Felhívta a hívek figyelmét, hogy ta-
nulmányozzák a pártok programjait, és
lelkiismeretesen szavazzanak. A kommu-
nisták válasza is megjött: íme beavatkoz-
nak a választásokba, a politikai életbe. A
katolikus egyház elfogadta az 1946. feb-
ruár 1 -jén kikiáltott Magyar Köztársasá-
got. (folytatjuk)

Somlai Józsefny. plébános

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE
1 945-1 956 KÖZÖTT (1 . RÉSZ)

Márton Áron
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A cseroki-indián nagypapa ma-
gyarázza unokáinak, hogy milyen is
az élet.

– Viaskodás folyik benne, kegyet-
len viaskodás, ahol két farkas verek-
szik. Az egyik farkas a félelmet, a ha-
ragot, az irigykedést, a szomorúságot,
a sajnálkozást, a kapzsiságot, a gőgöt,
az önsajnálatot, a bűnt, az alacso-
nyabbrendűséget, a hazugságot, a
büszkélkedést és a felsőbbrendűséget
testesíti meg. A másik pedig az örö-
met, békességet, szeretetet, reményt, a
testvéri osztozást, szerénységet, alá-
zatot, kedvességet, jószívűséget, ba-
rátságot, bőkezűséget, igazságot, kö-
nyörületességet és a hitet képviseli.
Ugyanilyen viaskodás folyik bennetek
is, meg mindenki másban.

A gyerekek elgondolkoznak, majd
az egyikük megkérdezte:

– Nagypapa, melyik farkas fog
győzni?

Az öreg indián csendesen vála-
szolt:

– Az, amelyiknek enni adsz!
Indián mese

S
Z
IN
E
Z
Ő

Az oldalt összeállította: Lauer Angelika

MESE
Melyik állathoz melyik lábnyom tartozik? Párosítsd össze!

REJTVÉNY

– Miért nem kap jogosítvány a gepárd?
– Mert sohasem áll meg a zebránál.

***
– Doktor úr! A férjem nagyon erősen kö-
hög, prüszköl és még láza is van!
– Magas?
– Háát, úgy körülbelül egy fej jel maga-
sabb nálam.

***

– Doktor úr, borzalmas fájdalmaim van-
nak a hátamban.
– Éjszaka is fáj?
– Nem tudom, olyankor alszom.

***
A műtőasztalon fekvő beteg megszólal:
– Vegye le nyugodtan a maszkját, doktor
úr! – mondja az operáló orvosnak. –
Azonnal felismertem.

HUMOR
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Mária a názáreti csendes otthoná-
ból útnak indul Józseffel, jegyesével,
Betlehembe. Betlehem Jeruzsálemtől
délre 8 kilométerre van. Ősrégi neve
Efrata volt. Ez az út kötelező út volt,
menni kellett, amiről Mária nem tu-
dott semmit. A jövendölés szerint nem
Názáretben, hanem Betlehemben kell
születnie a Messiásnak. Jézus, Au-
gusztus római császár, az akkori világ
uralkodójának idejében születik, Bet-
lehemben. Mikeás próféta, aki Jé-
zus születése előtt 750 évvel élt,
erről a jövőbeli eseményről így ír:
De te (Betlehem) Efrata, bár a
legkisebb vagy Juda nemzetségei
között, mégis belőled születik
majd nekem, aki uralkodni fog Iz-
rael felett. Származása az ősidők-
re, a régmúlt időkre nyúlik vissza.
(Mt 2,6-7)

A kényszerút tehát bekövetke-
zett, mert: Ebben az időben történt,
hogy Augusztus császár rendeletet
adott ki, hogy az egész földkerekségét
írják össze. Ezt az első összeírást Ciri-
nussz, Szíria helytartója bonyolította le.
Mindenki elment a maga városába,
hogy összeírják. József is fölment Gali-
lea Názáret nevű városából, Judeába,
Dávid városába, Betlehembe, mert Dá-
vid házából és nemzetségéből szárma-
zott, hogy összeírják feleségével,
Máriával együtt, aki áldott állapotban
volt (Lk 2,1 -5).

Lukács evangélista, és egyben tör-
ténetíró, az üdvösségtörténetet a vi-
lágtörténelem folyásába állítja be.
Ezért szerepel itt Augusztus római
császár. Augusztus, az „isteni trónra”
emelt uralkodó, birodalmában, tarto-
mányaiban, a leigázott országokban
népszámlálást rendelt el. A világ ak-
kori ura az isteni Gondviselés végzése
szerint, ezen intézkedésével a világ
Üdvözítőjének szolgálatába szegődik,
őt szolgálja.

A császári összeírás két dolgot fog-
lalt magába: a föld és a háztulajdon
bejegyzését. Így az emberek vagyoni
helyzetéből állapították meg a befize-
tendő adó összegét. A történelem azt
is igazolta, hogy ebben az időben a ró-
mai légiók harcban álltak a Taurus
hegységben a harcias nomádok tör-

zseivel. Ehhez a hadakozáshoz szük-
ség volt a birodalom ember és anyag-
tartalékának felméréséhez. Egyiptom-
ban megtalált feljegyzések szerint, a
lakóhelyükön kívül tartózkodóknak
vissza kellett menni az összeírás mi-
att. Az asszonyoknak is menni kellett
a férjükkel és meg kellett jelenniük a
hivatalnokok előtt. Tehát Máriának és
Józsefnek Betlehembe kellett menni.

József Betlehembe megy. A leírtak
szerint ott lehetett tulajdonjoga. Ro-
konai még ott éltek, valószínű föld-
művesek voltak. Dávid utódainak ott
volt földjük. Lukács ezt nem említi,
hiszen neki sokkal fontosabb, hogy le-
írja Mária és József útját Betlehembe,
melyet ő Dávid városának nevez. A
Messiásnak Betlehemben kellett szü-
letnie, Dávid házából származik, és
atyja trónját foglalja el.

A születésről szóló tudósítást Lu-
kács a Biblia stílusában ünnepélyesen
kezdi el: Ott tartózkodásuk alatt elér-
kezett a szülés ideje. Mária megszülte
elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba
fektette, mert nem volt nekik hely a
szálláson (Lk 2,6-7). A születés elbe-
szélése józan, egyszerű, tárgyilagos,
szűkszavú: megszülte fiát. Mária,
mint igazi anya hozta világra fiát. Az
első anyai szolgálatokat nyújtja fiá-
nak. Bepólyálta. Az újszülöttet szoro-
san ruhába csavarták, úgy, hogy
mozdulni sem tudott. Az gondolták,
ez elősegíti a tagok egyenes növését.
Jászolba fektette, az állatok takar-
mányjászlába. Hogy a kicsinek első
fekhelyéül egy jászollal kellett beér-
nie, azt az evangélista ezekkel a sza-
vakkal okolja meg: mert nem jutott

nekik hely a szálláson. Mária és Jó-
zsef Betlehembe érkezésük után fel-
keresték a karavánszállást. Többnyire
szabad ég alatt elterülő hely volt ez,
fal vette körül, egyetlen bejárattal. A
belső udvart néhol védő oszlopcsar-
nok vette körül, ezt egy darabon be
lehetett falazni, és így egy nagyobb
vagy több kisebb helyiség keletkezett.
Az udvarban tanyáztak az állatok is.
Az emberek az oszlopcsarnokban, a

kis elfalazott termeket azoknak tar-
tották fenn, akik megengedhették
maguknak ezt a „luxust”. Itt nem
volt már hely Máriának és József-
nek. Amikor Mária érezte, hogy
közeledik órája, egy olyan helyi-
ségbe ment, amelyet istállónak
használtak. Mert ahol jászol van,
ott istállónak is kell lennie. A
megígért Úr kicsiny, gyámoltalan
gyermekként egy istálló takar-
mányjászlában fekszik. Kiüresítet-

te, és megalázta magát, szolgai alakot
vett föl. Szent Pál ezt a jóságot így írja
híveinek: Hiszen ismeritek Urunk, Jé-
zus Krisztus jótékonyságát. Noha
gazdag volt, értetek szegénnyé lett,
hogy szegénysége által meggazda-
godjatok (2Kor 8,9). A szálláson nem
jutott nekik hely. Az Emberfiának
nincs hová fejét lehajtania (Lk 9,58).
Tulajdonába jött, de övéi nem fogad-
ták be (Jn 1 ,11 ).

A kényszerút végállomása Betle-
hem lett. A menekülésig itt maradt a
Szent Család. Dávid király városa,
Betlehem az Újszövetségben kapott
nagyobb hírnevet, jelentőséget, mert
itt született a várva-várt Messiás. A II.
századig visszamenő hiteles hagyo-
mány szerint a születési hely barlang
volt. Fölötte ma tágas bazilika emel-
kedik. A barlangba kétoldalt lépcsőn
lehet lejutni.

Szűzanya a barlangban talált me-
nedéket Szent Gyermekével együtt.
Nem gondolta, hogy utána milliók és
milliók érkeznek ide nem kényszer-
úton, hanem zarándokúton, hogy lelki
örömet keressenek és találjanak.

Somlai Józsefnyugdíjas plébános

MÁRIA ÚTJA BETLEHEMBE
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VIVACE KONCERT
Idén sem maradhatott el a temlomi

énekkar és a zenekar adventi, kará-
csonyváró hangversenye. A műsorszá-
mokat Csonkáné Kisréti Boglárka
konferálta. Az alábbiakban ennek
szerkesztett változatát olvashatják.

Sok szeretettel köszöntjük a ked-
ves híveket az immár hagyománnyá
vált adventi műsorunkon. Idén a Vi-
vace kórus és az egykázközség zene-
kara készült egy koncerttel. Néhány
szót mondanék a kórusról és a zene-
karról.

A Vivace kórus már 12. éve szol-
gálja egyházközségünket. Idén ta-
vasszal új karvezetőt kaptunk Kissné
Bozó Sarolta „Saci” személyében,
aki szakmai tudásával, tapasztalatá-
val és életvidám, energikus szemé-
lyiségével új alapokra helyezte a
kórus működését. A mai koncerttel
amellett, hogy boldog pillanatokat
szeretnénk szerezni és egy kis rá-
hangolódást a karácsonyra, szeret-
nénk azt is megmutatni, hogy
mennyi munka van a mai előadá-
sunk mögött. Ez az alkalom azért is
különleges, mert az elénekelt dara-
bokat kettő kivételével acapellában
énekeljük, vagyis kíséret nélkül.

Egyházközségünk gitáros együt-
tese tavaly tavasszal alakult, főként
kistarcsai fiatal zenészekből. A csa-
pat megálmodója és vezetője Go-
reczky Katalin, aki családjával

néhány éve költözött Kistarcsára. Ta-
pasztalt és profi zenész, korábban a
Boanergész katolikus zenekar oszlopos
tagja volt. Katica és a csapat lelkes és
áldozatkész munkájának köszönhetően
a zenekart rendszeresen hallhatják a
kistarcsai hívek a templomban. Min-
den hónap 2. szombatján ők szolgálnak
az esti szentmisén.

Az elmúlt percekben is tőlük hall-
hattuk Borka Zsolt: Advent című da-
rabját.

A következőkben még az advent
hangulatát szeretnénk feleleveníteni.
Arcadelt: Ave Maria és Pellegrini: Ó
jöjj le Messiásunk című darabját ének-
li a kórus, majd a hagyományos ad-
venti énekünket az Ó jöjj, ó jöjj
üdvözítőt hallgathatjuk meg a zenekar
előadásában.

Mielőtt azonban kezdünk megké-
rem három kórustagunkat, hogy
gyújtsák meg a gyertyákat az adventi
koszorún. Az elsőt hit, a másodikat a
remény, a harmadikat pedig a szeretet
jelképeként.

A következő percekben nemzetkö-
zi vizekre evezünk. Először egy isme-
retlen szerzőtől The first Nowell
hangzik fel, majd egy angol karácso-
nyi éneket, az Angyaloknak hangja
zeng című dalt énekeljük, ezt követi
egy francia karácsonyi dal Aranyszár-
nyú angyal címmel, Demény Dezső
feldolgozásában. Utána átmegyünk

egy kicsit a tengerentúlra és egy dél-
amerikai karácsonyi dallal, Kicsi
gyermek, pezsdítjük fel ezt a téli, hű-
vös vasárnapot. A blokk a végén pedig
felcsendül Franz Grüber Csendes éj
című dala.

A következő két dalunkkal vissza-
térünk a hagyományos magyar kará-
csonyi énekekhez. Elsőként Bárdos
Lajos Karácsonyi bölcsődalát, majd a
mindenki által jól ismert Mennyből az
angyalt énekeljük. Előtte azonban
hallgassuk meg Jutasi-Varró Diána
előadásában Fekete István: Betlehem
című novelláját.

Műsorunk végéhez közeledvén
először a zenekartól hallhatunk egy
Taizé dalt: Várj és ne félj címmel.
Utána pedig elkalandozunk kicsit a
világi zenék felé. Két közismert dalt
énekelünk el: az első Irvin Berlin
White Cristmas című dala,amit a kó-
rus magyarul fog megszólaltatni, de a
dallam biztosan ismerősen cseng majd
mindenki fülében. Koncertünk záró
akkordjait Mikola Leontovich szerze-
ményével a Carol of a Bells vagyis
Ünnepi harangok című darabjával
zárjuk. Ez egyébként a Reszkessetek
betörők című közismert amerikai té-
véfilm egyik betétdala.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
a kórus és a zenekar nevében minden-
kinek áldott, békés karácsonyi ünne-
peket kívánjak.

A kórus vezetője:
Kissné Bozó Sarolta

A Vivace énekkar (Fotó: Süli Roland)
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KÖZÖSSÉGÜNK SZERETETMORZSÁI A KÓRHÁZBAN

A kórházban fekvő betegeknek ad-
ventben és a karácsonyi ünnepek alatt
nagyon nehéz megélniük azt, hogy be-
tegek, ráadásul még otthon sem lehet-
nek szeretteik körében. Sokaknak
pedig azért javasolják az orvosok,
hogy befeküdjenek, hogy ne legyenek
egyedül otthon az ünnepek alatt (a
kórházban legalább vannak körülöt-
tük). Hihetetlennek tűnik, de többen
vannak ilyen helyzetben. Éppen ezért,
mi lelkigondozók is, igyekszünk mi-
nél többet mellettük lenni ezekben a
napokban és a környezetünkben lévő
jó szándékú lelki segítségeket is felfe-
dezni, majd bevonni őket ezekbe a tá-
mogatásokba.

Az idei évben két ilyen lehetőség
is adódott a közösségünkben, ame-

lyek nagyon sokat jelentettek a bete-
geknek.

Az egyik az volt, hogy adventben
a közösségünk gyerekei előadták a
palóc Betlehemest a Rehabilitációs
osztály betegeinek. Nagyon vidáman
és lelkesen szerepeltek, a második
éneknél már a betegek is bekapcso-
lódtak és együtt énekelték velünk a
karácsonyi dalokat. Azokhoz a bete-
gekhez, akik nem tudtak kijönni az
előadásra, bevittük a szobába meg-
mutatni a betlehemest és nekik is el-
énekeltük a Mennyből az angyalt. Az
egyik szobában egy nagyon idős déd-
mama feküdt, akiről a nővérek el-
mondták, hogy már nem is lát, nem is
hall. Amint elkezdtünk az ágya mel-
lett énekelni, rögtön bekapcsolódott

az énekbe, a végén pedig azt kérdezte
a gyerekektől, hogy vajon a Jézuska
teljesíti-e azt, amit ő karácsonyra kért.
Néhány gyereket eléggé elgondol-
kodtatott ez a történet, utána azon fi-
lozofáltak, hogy vajon mit kérhetett
ez a dédi, mert ha a Jézuska nem jön-
ne a kérését teljesíteni, akkor ők szí-
vesen megadnák ennek a néninek,
amire vágyik. Az osztály orvosaitól és
a nővérektől a gyerekek egy nagy
csomag finomabbnál finomabb cso-
koládét kaptak ajándékba, a fönt em-
lített lelki élmény pedig csak egy volt
a sok közül.

Egy másik ilyen örömforrás a be-
tegek számára az volt, hogy Goreczky
Katalin és zenekara, családja, meg
néhány fiatal lány, anyuka, szintén a

A betlehemezők csoportja a kórházban

Négy csoportban látogatták végig az énekes „angyalok” a kórházban fekvő betegeket
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mi közösségünkből, december 23-án
a délutánjukat áldozták arra, hogy a
betegekért szolgáljanak. Szobáról
szobára járva gitárral, hegedűvel,
dobbal és fuvolás kísérettel karácso-
nyi énekeket énekeltünk a betegeknek
és a személyzetnek, akik az ünnepre
bent maradtak. Nem volt olyan beteg,
akit ez a lelki és érzelmi közeledés ne
indított volna meg… A pszichiátriai
osztályon például örömmel tapsoltak
néhányan ének közben, de olyan is
volt, aki elsírta magát. Az éneklés
után a kedves arcú fiatal lányok sza-
loncukrot és újságot osztogattak a be-
tegeknek. Akik ott voltak, azok ta-
pasztalták, hogy a szeretet elég erős
gyógyír, mondhatni a legerősebb „pi-
rin” a léleknek. Mivel a mi közössé-
günk mellett még másik három cso-
port is szolgált párhuzamban, el-
mondhatjuk, hogy az egész kórház
épülete aznap délután zengett az an-
gyalok énekétől és ez nemcsak a be-
tegeknek, de az ott dolgozóknak is
szebbé tette az ünnepnapokat. Ünne-
pek után, amikor a betegekkel talál-
koztam, arról beszéltek, mennyire
csodálkoztak még a hozzátartozók is,
hogy a mai világban léteznek ilyen fi-
atalok, akik önkéntes alapon, meg-
szeretgetnek „idegen” embereket.
Nem is gondolnánk, hogy ezek az ap-
ró tettek, sokaknak a világot magát
jelentik és az életüket nemcsak elvi-
selhetőbbé, de meghittebbé is teszi.

Igen, testvérek, az Isten kará-
csonykor leszállt közénk, itt él közöt-
tünk, bennünk dolgozik, és ha en-
gedjük, akkor olyan nagylelkű csele-
kedetekre indítja a mi kis közössé-
günket, ami nemcsak egymásra, de a
nagyobb közösségre is hatással van.
Ezúton is szeretném a magam és a be-
tegek nevében hálásan megköszönni a
betlehemezős gyereknek (természete-
sen az őket támogató szüleiknek és
Anett néninek), fiataloknak, felnőt-
teknek ezeket a közös élményeket és
adja a Jóisten, hogy az új évben is le-
gyen szemünk arra, hogy észrevegyük
azokat, akik szükséget szenvednek,
szűkebb és tágabb körben egyaránt.

Bálint Brigitta lelkigondozó

BOLDOGOK A BÉKESZERZŐK
A tanító Egyház rovatunkban a pá-

pák tanítását mutatjuk be egy-egy
konkrét írásukon keresztül kedvcsiná-
lóként és megadjuk az interneten a tel-
jes szöveg elérhetőségét a további el-
mélyüléshez olvasáshoz.

Bizonyára sokan tudják, hogy ja-
nuár 1 -je a béke világnapja is. Azt már
lehet, hogy kevesebben, hogy ez alka-
lomból 2013-ban - már 46. alkalom-

mal - Benedek pápa írt üzenetet az
emberiségnek, melynek témája: Bol-
dogok a békeszerzők! Ebből idézünk:

Riasztóak azok a feszültséggócok
és szembenállások, amelyeket a gaz-
dagok és szegények közötti egyre nö-
vekvő különbségek idéznek elő,
valamint az önző és individualista
gondolkodásmód, amit a féktelen
pénzügyi kapitalizmus is kifejezésre
juttat. A nemzetközi terrorizmus és
bűnözés különféle formái mellett fe-
nyegetőek a békére nézve azok a fun-
damentalista és fanatikus irányzatok
is, amelyek kiforgatják a vallás termé-
szetének lényegét, amely arra volna
hivatott, hogy elősegítse az emberek
között a közösséget és a megbékélést.

Ugyanakkor az a számos békekez-
deményezés, amelyben bővelkedik a
világ, arról tesz tanúságot, hogy az
emberiségnek veleszületett hivatása a
béke. A békevágy minden egyes em-
berben alapvető törekvés és bizonyos
értelemben egybeesik azzal a vá-
gyunkkal, hogy teljes, boldog és be-
teljesedett életet éljünk. Más szavak-
kal, a békevágyunk megfelel az erköl-
csi alapállásunknak, vagyis annak a
kötelességünknek és jogunknak, hogy

törekedjünk a teljes értékű, közösségi
és társadalmi fejlődésre, amely része
Isten emberre vonatkozó tervének. Az
ember létének célja a béke, amely Is-
ten ajándéka.

Mindez arra ösztönzött, hogy Jézus
Krisztus ezen szavaiból merítsek a
mostani üzenetemhez: „Boldogok a
békeszerzők, mert őket Isten fiainak
fogják hívni” (Mt 5,9).

A béke: Isten ajándéka és az ember
műve.

A béke szerzői azok, akik szeretik,
védik és előmozdítják az életet, annak
teljességében.

A béke előmozdítása a fejlődés és
a gazdaság új modellje szerint.

Boldog XXIII. Jánossal együtt azt
kérjük Istentől, hogy világosítsa meg
a népek vezetőit, amellett, hogy mun-
kálkodnak a polgárok méltó jólétén,
védelmezzék a béke értékes ajándé-
kát. Ébressze fel mindenkiben az aka-
ratot, hogy túllépjenek azokon a
gátakon, amelyek elválasztják egy-
mástól az embereket, megerősítsék a
kölcsönös szeretet kötelékeit, megért-
sék a többi embert és bocsássanak
meg azoknak, akik sértéseket okoztak.
Adja meg, hogy az ő kegyelme révén
a Föld minden népe testvérré legyen,
virágozzék és mindörökre uralkodjék
közöttük a hőn áhított béke.

Az üzenet teljes szövege elolvas-
ható a http://uj .katolikus.hu/konyv-
tar.php?h=395 linken, ahol megtalál-
hatunk számos, korábbi béke világ-
napra írt üzenetet.

Sorozatszerkesztő:
Lauer Tamás
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SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 1 8.00
kedd: 7.00
szerda: 1 8.00
csütörtök: 1 8.00
péntek: 7.00
szombat: 7.00; 1 8.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30

Nagytarcsán január 12-én és 26-án
lesz szentmise 11 .30-tól.

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

VÍZKERESZT ÜNNEPE

ESEMÉNYEK
• Január 20-24. öku-
menikus imahét a
kistarcsai, nagytar-
csai és a csömöri
templomokban. Ek-
kor csak reggel lesznek a szentmisék
és esténként 18 órától a közös imák.
• Január 16-án csütörtökön 20.30-tól
MÉCS összejövetel 10 évnél fiatalabb
házaspárok számára.
• Január 18-án disznótoros ebéd a
nyugdíjasoknak a plébánián.
• Január 25-én 19 órától filmklub a 18
év feletti fiataloknak.
• Február 7-én pénteken gitáros szent-
mise 18 órától a temlomban, utána egy
órás dicsőítés a plébánián.
• Február 8-án lesz a karitász bál a
Csigaházban.

Vízkereszt ünnepét, amelyet eddig
január 2. és 8. közti vasárnap tartot-
tunk Magyarországon, az idei évtől ja-
nuár 6-án ünnepeljük. Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy ezen a napon a
hívek számára kötelező a szentmisén
való részvétel.

Január 6-án
a háromkirá-
lyok gyermek
Jézusnál tett
látogatását ün-
nepli a katoli-
kus egyház,
ekkor kerül sor
a vízszentelés
szertartására is: a
pap megáldja a keresztvizet és a szen-
telt vizet.

Az epifánia néven is ismert vízke-
reszt Jézus Krisztus megjelenésének
ünnepe. A magyar vízkereszt elneve-
zés az ilyenkor hagyományosan vég-
zett vízszentelésből eredeztethető.

Vízkereszt napja a IV. század ele-
jén kezdett a keresztények körében
terjedni mint Krisztus születésének,
keresztségének, a kánai menyegzőnek
és a háromkirályok (napkeleti bölcsek)
látogatásának ünnepe. Később az ün-
nep elsődleges témája keleten Jézus
keresztsége lett (erre emlékeztet a víz-

szentelés); nyugaton viszont a három-
királyok látogatása került előtérbe,
mindamellett itt is megmaradt a víz-
szentelés szertartása. A II. Vatikáni
Zsinat rendelkezései értelmében a ró-
mai katolikus egyház január 6-án a

háromkirályok
látogatását ün-
nepli vízszen-
teléssel egy-
bekötve; Jézus
megkeresztel-
kedésének ün-
nepe a követ-
kező vasár-
napra esik. A

kánai menyegző-
ről, amelyen Jézus első csodáját vitte
végbe a vizet borrá változtatva, egy
közbeeső hétköznapon emlékezik meg
az egyház.

A vízkereszt amiatt is kiemelt ün-
nep a katolikus egyház életében, mert
ekkor kezdődik meg a házszentelés
időszaka. A házszentelés szertartása
során a pap az újonnan megáldott
szenteltvízzel meghinti a lakásokat,
házakat; a szentelmény révén nemcsak
az épületeket, hanem a benne lakókat,
dolgozókat is megáldja.

katolikus. hu

• 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.

A hónap 3. csütörtökjén 20. 30-tól a
MÉCS fiatalcsoport összejövetele.
• Péntek: 14-16 katekézis felső tago-
zat; 1 7 ifjúsági hittan;

19-20 felnőtt hittan kéthetente;
elsőpénteken egésznapos 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)

TEMPLOMFELÚJÍTÁS
A munkálatok első fázisa befejező-

dött. További terveink a szellőztető be-
építése a szigetelés és az üvegajtó el-
készítése.

December havi perselygyűjtésünk
során 188.000,-Ft, gyűlt össze. Hálá-
san köszönjük az adományozóknak!
Kérjük továbbra is a hívek nagylel-

kű adományait!

Egyéni befizetés esetén a számla-
szám: 65100242-11068659 Kistarcsai-
Nagytarcsai Római Katolikus Egyház-
községért Alapítvány, Pátria Takarék-
szövetkezet. A közlemény rovatba kér-
jük írák be: Templomfelújítás

Arejtvénymegfejtése:

1-c;2-d;3-a;4-b;5-f;6-e




