
Balás Béla püspök atyának van
egy nagyon mély értelmű képe, ami
szemléletesen mutatja be a megteste
sülés misztériumát. Egy vándorcir
kusz akrobatacsoportjának látványos
produkcióját idézi föl. „A porondon
egymás mellett mérleghinták álltak,
amelyeknek egyik felén ült valaki,
míg a szabadon álló hintavégek üre
sen meredtek fölfelé. Egyszer csak
nagy magasságból valaki ráugrott az
első szabadon álló hintavégre, és úgy
pattintotta az alsó végén ülőt, hogy az
felrepült, és átugrott a következő hinta
szabad végére, ahonnan ismét csak
felvágódott, aki addig ott üldögélt.
Pillanatok alatt mindannyian mozgás
ba lendültek. (…) óriási, szellemi
»mérleghinta« rajzolódott elém. A
mozgást a magasságból megtestesülő
Ige, Jézus indította el. (…) az első ta
núk értesítik Lukácsot, majd az
efezusiakat, a tengerparti váro
sokat, a római közösséget. Mo
zogni kezd az égi »mérleghinta«.
(…) Krisztus óta 66 nemzedék
váltotta egymást. Most próbál
nak téged is mozgásba hozni!”

Ahhoz, hogy ebben a sorban
mi is mozgásba lendüljünk,
szükség van arra, hogy „tétlen
kedve” várakozzunk. Aki állan
dóan el van foglalva, nincs egy
szabad perce sem, az nem fog
üldögélni, várva, hogy majd „fö
lülről” mozgásba hozzák. Rá kell
ébrednünk arra, hogy amiben
reggeltől estig fáradunk, az nem
emel föl minket, és így mi sem
tudunk senkit „fölpattintani”.
Lökdössük, unszoljuk egymást,
kimerülésig.

A kép világosan beszél: senki
nem képes önmagát fölemelni.
Magunk erejéből csak egy síkon

henés és a kikapcsolódás sokféle for
mája. Amire most szükségünk van,
hogy a másik, vagyis a család emeljen

föl minket. Hogy hogyan? Nem
akrobatikus mutatvánnyal, kü
lönleges meglepetésekkel, aján
dékokkal, hanem azzal, hogy
mindenki leereszkedik, alászáll,
szinte zuhan azért, hogy a mási
kat megemelhesse. Persze mind
ehhez elengedhetetlen, hogy
Jézus, széttépve az egeket, a ma
gasságból a szívünkbe szálljon.
Hiszen csak ő képes arra, hogy –
várakozóvá téve – leültessen
minket arra a helyre, ahová ő
meg akar érkezni. Azért adta
nektek a családotokat, hogy ott,
velük együtt hozzon mozgásba
titeket.

Őszintén, tiszta szívvel kívá
nom, hogy szenteste tapasztaljá
tok meg a magasságból érkező
Erőt, Isten személyes, megteste
sült szeretetét.

Görbe József plébános

Menjünk mi is Betlehembe!

Szeretettel hívja Önt
és családját

a Vivace kórus
2016. december 17-én

19 órakor
a kistarcsai

római katolikus templomba
adventi zenés áhítatra.

Vezényel: Kissné Bozó Sarolta
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A VÁRAKOZÁS FÖLEMEL

és egysíkúan tudunk cselekedni. Ha ezt
belátjuk, és ha ennél többre is vágyunk,
akkor lesz erőnk leülni és várni.

Karácsony olyannyira vágyott
bensősége elszakíthatatlan ettől a vá
rakozástól. Most nem az a vágyunk,
hogy kilépjünk a hétköznapok forga
tagából. Arra ott van a nyaralás, a pi

Minden kedves Olvasónk-
nak békés karácsonyi ün-
nepeket és Isten áldotta
boldog, új évet kívánunk!
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EGYEDÜLÁLLÓK LELKINAPJA
December 13. +Siracusa, 304 körül

Luca napjához több népszokás is
kapcsolódik. Ezek eredete valószínűleg
az, hogy a Gergely naptár bevezetése
előtt ez a nap volt az év legrövidebb
napja. Luca széke, Luca búza, Luca napi
tilalmak. Mi keresztények ezen a na
pon Szent Lúciára emlékezünk, aki egy
előkelő szicíliai családban nevelkedett.
A keresztény hitre tért szép fiatal leány
szüzességet fogadott, hogy életét Krisz
tusnak szentelhesse, majd mártírhalált
halt hitéért. Példamutató tisztasága és
alázatos élete folytán nevét a fény (lux)
szóval is kapcsolatba hozták.

Az 56. századi legendás szenvedés
történet szerint Lúcia Siracusa városának
egyik legelőkelőbb családjából szárma
zott. Ez a város az ókori Szicília legje
lentősebb központja volt. Lúcia egyszer
elkísérte beteg édesanyját a mintegy
negyven mérföldnyire lévő Cataniába,
Szent Ágota sírjához, hogy gyógyulását
kérjék. Miután az édesanya meggyógyult,
Lúciának volt egy álma: Ágota jelent
meg neki, és megkérdezte Lúciától: „Mi
ért az idegenben lévő sírnál kerested a
gyógyulást, mikor a saját hited is meg
gyógyíthatta volna édesanyádat!”. Ágota
megígérte Lúciának, hogy szüzessége és
szeretete jutalmaként az Úr általa éppen
oly nagy dicsőséget szerez majd Siracu
sának, mint amilyet Cataniának adott az ő
vértanúsága által.

Útjukon hazafelé pedig Lúcia meg
kapta az engedélyt anyjától, hogy ne kell
jen férjhez mennie, s amit hozományként
birtokol, azzal tetszése szerint bánhat. Ez
után kezdte szétosztani a vagyonát a sze
gények között. A vőlegénye bizalmasan
megkérdezte Lúcia dajkájától, mit jelent
sen ez. Az okos asszony az igazságnak
megfelelően, jelentőségteljesen így vála
szolt: „A menyasszonyod talált egy igen
értékes kincset, amelyet meg akar szerez
ni magának. Most eladja mindenét, hogy
azt megvehesse.” Az ifjú ennek hallatára
kíváncsisággal és boldogan várta a közeli
napot, amikor ő is részese lesz Lúcia kin
csének. De megdöbbenve kellett rájönnie,
hogy Lúcia csak a szegényekkel törődik,
szó sincs semmiféle olyan kincsről, amire
ő gondolt. Kiderült, hogy a menyasszonya
keresztény, erre bosszúból följelentette és
bíróság elé hurcolta.

A bíró – éppen úgy, mint Szent Ágota
esetében – parancsot adott arra, hogy
nyilvánosházban gyalázzák meg Lúciát,

FÉNYLŐ TISZTASÁG
November 12én Johann Gyula

csömöri evangélikus lelkész (képün
kön) vezette a napot, melyen közel
harmincan vettünk részt.

A nap mottója: A magány, a másik
hiánya. Az egyedüllét viszont önma
gunk jelenléte (Osho) volt.

Az előadást két kisfilm tette még
érdekesebbé.

A bennünket érintő magányról, an
nak feloldásáról, a hitszeretet fontos
ságáról beszélgettünk. Remek gondo
latait egy személyes élettörténettel fe
jezte be. Elmesélte Gyuri bácsi, a 84
éves asztalos életét, aki öreg korában
felismerte, hogy saját elképzelését,
egész élete folyamán dédelgetett gon
dolatát félre kell tenni, hogy unokái
nak szentelje utolsó két évét.

A kávé és süti szünet után megnéz
tük a Leckék az életről c. filmet.

Az öreg szociológus professzor
egész életében „leckét” adott diákjai
nak a szeretetről, hivatásról, egymás
megbecsüléséről, közösségről, család
ról, a megbocsájtásról, öregségről, a
betegség elfogadásáról és a halálról.

Halála előtt legkedvesebb tanítvá
nyának megnyitotta szemét, lelkét
ezekre a rég elfelejtett bölcsességekre.

Az élet, a munka hajszolása közben
megfeledkezhetünk ezekről az érté
kekről.

Próbáljunk meg lelassítani, hogy
megéljük a napot, s észrevegyük a vi
lágot körülöttünk.

Délután kiscsoportos beszélgetése
ken a film hatását, tanulságát beszél
tük meg.

A résztvevők nevében köszönetet
mondunk a szervező csoportnak az íz
lésesen, ötletesen megterített asztalo
kért, a szeretetteljes fogadtatásért,
odafigyelésért, a finom ebédért és
csoportos beszélgetésért. Nagyon szép
napot töltöttünk együtt!

Tanúságtévők
fotó: Lauer
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November közepén az ifi hittanos
csoportból tizenöten egy újabb lelki
hétvégét töltöttünk együtt, most a
pénzásási erdei turistaházban.

Az utunk a helyhez illően indult,
favágással és tűzrakással. A zuhany
zásnál már az általunk felfűtött kazán
nyújtotta meleg vizet élvezhettük.

Ez már a harmadik közös kirándu
lásunk és ezeket az alkalmakat egy té
ma mélyebb megismerésének szentel
jük. A mostani témánk a barátság volt,
melyről csoportokra osztva beszélget
tünk, és Görbe József atya, aki szom
baton jött el hozzánk, elénk tárta a
barátság fontos mozzanatait.

A beszélgetéseket egyegy csapat
építő játék követte, illetve előzte meg.
Ezek a játékok különösen a bizalom
fontosságát emelték ki. Volt köztük
szembekötős játék, ahol „látó” társa
ink utasításait kellett követnünk. Volt
olyan játék, ahol egymásba kapasz
kodva kellett tárgyakat elérnünk.

Az étkezést magunk oldottuk meg,
aminek közösségformáló erejét meg
tapasztalhattuk, a váratlan események
megoldása közben, melynek végered
ménye, József atya barátsága a hot
doggal.

Az erdei házban tartottuk meg a
szentmisét. A mise végén József atya

PÉNZÁSÁS

egy különleges ötlettel állt elő. Le
kapcsoltuk a lámpát, és a kályha fénye
mellett tartottunk csöndes elmélke
dést, majd énekeltünk.

Az eseményt a témához illően egy
meglepetéssel zártuk le, amiből megta
nultuk, hogy a barátság egy fontos cse
lekedete. Közösen köszöntöttük fel

Kereszti Nikét születésnapja alkalmából.
Köszönjük DohányMéhes Anitá

nak és Vass Veronikának a lelkes szer
vezést és áldozatos munkájukat vala
mint József atyának a bölcs tanácsokat
és a mély beszélgetéseket.

Baran Zsolt
Fotó: DohányMéhes Anita

ha már nem akar férjhez menni. Csak
hogy a Szentlélek Lúcia segítségére sie
tett: olyan nehézzé tette a testét, hogy
semmi módon nem tudták elmozdítani
helyéből. Ezután, mint annyi más vértanú
esetében, a legkülönfélébb kínzások kö
vették egymást, de Lúcia hősiesen tűrte
azokat. Végül karddal döfték át a torkát,
de ebben az állapotában még tanította is a
népet, s csak akkor halt meg, amikor egy
odasiető pap kezéből fölvette az utolsó
kenetet.

A források nem szólnak vértanúsága
időpontjáról, a hagyomány a Diocletia
nusféle üldözés áldozatai között tartja
számon. Tiszteletének első bizonyítéka
egy 5. századi sírfelirat a siracusai Szent
Jánoskatakombában; neve belekerült a
római kánonba is. A 6. században moza
ikképet készítettek róla Ravennában. A
nép és hivatalosan az Egyház is már az
56. században tisztelte, erről a korabeli
misekönyvek tanúskodnak. A középkor
ban Lúcia a legkedveltebb szentek közé
tartozott. Legendájából írók, költők –
köztük Dante is – és festők merítettek
ihletet. Oltalmáért folyamodtak a vakok
és a szembetegségekben szenvedők (mi
vel a neve a lux = fény szóból ered), a
bűnbánó utcanők, a földművesek és a
különféle kézművesek, de ugyanígy a
varrónők, a párnakészítők és a nyerge
sek is, mivel valamennyien hegyes szer
számokkal dolgoznak.

Ünnepét a nép gazdag szokáskoszo
rúval vette körül, amelyben néha egy
másnak ellentmondó és pogány elemek is
föltűntek. Így lett Lúcia, azaz Luca napja
a jövendölések napjává, amelyen az idő
járásra, a vetésre, a baromfira, sőt az
egyéni sorsra vonatkozó jövendölések is
történtek. Mindezekben Lúcia személye
néha fényhozó, néha kísértet alakjában
szerepel. Németországban, Skandináviá
ban is kedvelt szent. Luca napján a lá
nyok menyasszonyi koszorút viselnek és
égő gyertyával vonulnak fel. Ünnepét
Magyarországon is számos népszokás
kíséri, pld. a Luca napján vetett búza a
karácsonyi Betlehemet ékesíti.

Rómában a 6. század óta ünneplik.
Kérünk, Istenünk, enged, hogy Szent

Lúcia szűz és vértanú segítsen minket
közbenjárásával, hogy akik itt a földön
égi születése napját ünnepeljük, a
mennyben megláthassuk dicsőségedet!

Rónainé Krisztina
forrás: A szentek élete –

Magyar Katolikus Egyház

SZENT LÚCIA
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KARITÁSZ BESZÁMOLÓ
„Ha szeretnéd meg
találni Istent, a rej

tekben keresd:
a szükséget szenve

dők, a betegek, az
éhezők és a börtön
ben lévők között.”

Ferenc pápa
Az elmúlt év eseménydúsan telt a

Karitász Csoport életében. Februárban
nagy sikerrel zajlott le a Karitász Jóté
konysági bálja, amelynek bevétele a
gazdálkodásunk alapját képezi. Az itt
befolyt összegből több mint hetven
családot, kisnyugdíjast támogathat
tunk az elmúlt hónapokban. Három
családnak tudtunk a hideg időre tűzi
fát biztosítani, több súlyos betegnek
vásároltunk drága gyógyszereket, táp
lálék kiegészítőket, amelyeket az OEP
nem támogat.

Húsvétkor a tartós élelmiszergyűj
tés során kapott felajánlásokat tudtuk
kiegészíteni, sonkát, tojást, a gyere
keknek édességet pakoltunk a csoma
gokba.

Gyermeknap alkalmából 13 rászo
ruló gyereket vittünk el kisbusszal, a
Fővárosi Nagycirkusz Vízivilág című
előadására és egyegy kis hátizsáknyi
meglepetést is készítettünk számukra.

Húsz gyermeknek segítettünk,
hogy részt vehessen a nyári hittanos
táborokban, akiknek részvételi díját
részben, vagy teljesen kifizettük.

A nyáron Krakkóban megrendezett
Ifjúsági Világtalálkozóra, három fiatal
utazási költségeit is támogattuk.

Az iskolakezdésnél is próbáltunk

segíteni a rászoruló családoknak, fü
zeteket és különböző iskolaszereket
gyűjtöttünk, valamint új tanszereket is
tudtunk vásárolni, amit szétosztottunk
a plébániára meghívott családok gye
rekei között. A tanév során, szükség
esetén több gyermeknek kifizetjük az
étkezési díját, valamint anyagilag se
gítünk, hogy a rászoruló gyerekek is
részt vehessenek iskolán kívüli osz
tályprogramokon.

A következő csomag, amit októ
berben a családokhoz eljuttattunk, 500
kg szabolcsi alma volt, amit mi vásá
roltunk és osztottunk szét a rászoruló
családok között. A Váci Egyházme
gyei Karitásztól 15 kg majonézt is
kaptunk, amit befőttesüvegekbe rak
tunk szét, ezt is a gyermekes csalá
doknak adtuk át.

Az egyházközösségi évnyitón a
Korhinta színház által előadott „Sző
lőkotoróka” című zenés mesejáték is a
Karitász által valósulhatott meg. En
nek az anyagi fedezetét a tavasszal
megrendezett Könyvbörzén befolyt
adomány összegéből tudtuk finanszí
rozni.

A plébánián idén két alkalommal,
áprilisban és szeptemberben tartottunk
ruhabörzét a hívek által felajánlott ru
hákból, ágyneműkből, cipőkből, edé
nyekből, gyermekjátékokból. Most
nem csak a támogatott családjainkat
hívtuk meg, hanem a templomban is
meghirdettük a nem rászorulóknak is
a börzét. Bár félve és kevesen jöttek
el, hogy a rengeteg jó minőségű ruhá
ból vigyenek, de itt is közel 20.000,

Ftot adakoztak azok, akik találtak
kedvükre való holmikat. A legna
gyobb igény mindig a csecsemő, kis
gyermek és gyerekruhákra, játékokra
van. Nagyon sok hagyatékból meg
maradt régi ruhát is kaptunk, de eze
ket sajnos már nem tudjuk hasznosí
tani, mert a sokszor divatból kiment
ruhákra már nincs kereslet, ezért a jö
vőben ilyen ruhaneműket már nem tu
dunk elfogadni.

A nyár legnagyobb projektje a régi
plébánia udvarában álló káplánlak fel
újítása volt. Bár ennek anyagi költsé
geit Görbe atya jóváhagyásával az
Egyházközség finanszírozta, a szük
séges intézkedések, a felújítást végző
mesterek szervezése és a lakás beren
dezése a Karitász feladata volt. Ebben
is sok segítséget kaptunk a kistarcsai
lakosoktól, hiszen bútorokat, függö
nyöket, különböző berendezési tár
gyakat kértünk és kaptunk, amivel
otthonosabbá tudtuk tenni a beköltöző
édesanya és négy gyermeke számára a
lakást.

Tavasszal hirdettük meg a kupak
gyűjtést, amivel a strokeon és több
agyműtéten átesett, huszonegy éves
fiatalember, Pásztor Zsolt felépülését
segítjük. Novemberig több tucat zsák
telt meg a tisztára mosott kupakokkal,
ám a gyűjtést továbbra is folytatjuk,
minden kupak számít!

A kupakokon felül októberben
pénzadománygyűjtést is hirdettünk
Zsola számára. A kedves hívek
245.000,Ftot adakoztak és ezt az ös
szeget a Karitász felkerekítette, így

Ruhabörze a plébánián

Gyerekek a cirkuszban



összesen 300.000,Ftot tudtunk átad
ni Zsolának, amivel egy speciális ruha
megvásárlását segítettük, ami a továb
bi rehabilitációjához szükséges. Az
adományt november 19én, a szombat
esti szentmise végén adtuk át Zsolá
nak, akit így a templomban lévő hívek
is személyesen megismerhettek.

November 19e Árpádházi Szent
Erzsébet ünnepnapja, amikor meg
szentelt, úgynevezett „Erzsébet ke
nyeret” szoktak osztani a rászorulók
nak. Azonban idén a csoportunk nem
a rászorulóknak, hanem támogatóink
nak adott „Erzsébet kalácsot” a vasár
napi szentmisék után, ezzel köszönve
meg az egész éves adományukat, tá
mogatásukat. Mert hiába szeretnénk
mi bármit, ha az egyházközösség, az
adományozók nem támogatnának, a
beszámolóban leírt juttatások nem ke
rülhetnének a rászorulókhoz. Ezúton
is hálás szívvel köszönünk minden
anyagi és tárgyi adományt!

Már tervezzük a következő jóté
konysági bált, ami 2017. február 25

én lesz a Csigaházban. Sok szeretettel
hívjuk és várjuk jótevőinket, akik a
bálon való részvétellel is támogathat
ják Kistarcsa nehéz körülmények kö
zött élő családjait!

A következő megmozdulásunk, a
most december elején zajló tartós
élelmiszergyűjtés, ez az alapja a kará
csonyi ajándékcsomagoknak, amivel
80 családnak tesszük majd szebbé ezt
az ünnepet. Ebbe a csomagba a tartós
élelmiszereken kívül más finomságok
is kerülnek; egy nagylelkű építési
vállalkozótól már több éve mákos, di
ós bejglit kapunk, valamint szalon
cukrot és narancsot vásárolunk a
gyereknek. Ezen kívül minden évben
kiválasztunk egy igen rászoruló több
gyermekes családot, akiknek szemé
lyes ajándékokkal, fenyőfával, az ün
nepi vacsora alapanyagaival, betlehe
mező gyerekekkel varázsoljuk csodá
latos ünneppé a karácsonyt.

Csoportunk névadóját, Teréz anyát
szeptember 4én avatta szentté Ferenc
pápánk, ezért most már a nevünk:
Kalkuttai Szent Teréz Karitász Cso
port. Csoportunkban jelenleg 10 fő
önkéntes végez tevékeny munkát, időt
és anyagiakat is áldozva arra, hogy
segíthessünk a környezetünkben élő
rászorulókon. Egyre több mindennel
tudnánk segíteni, azonban ehhez már
kevesen vagyunk, ezért lenne szüksé
günk újabb önkéntes munkatársakra!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
minden hónap első keddjén, 18 órától
a plébánián, ahol karitásztalálkozón
kat tartjuk!

Prohászka Ottokár idevágó szavai
val zárnám a beszámolónkat:
Ébredjen minden egyházközség ar

ra a tudatra, hogy mindegyik
Krisztus családja, s legyen gondja,
hogy ne legyen abban a családban

senki, aki éhezik, mialatt mások
lakmároznak,

senki, aki mezítelen, mialatt
másnak fölös ruhája vagy

lábbelije van.
Közelebb kell jutnunk egymáshoz.

Meg kell éreznünk mások baját úgy,
hogy attól mi is szenvedjünk,

és mások gondját úgy, hogy azt mint
a magunkét eloszlatni

törekedjünk.
Kép és szöveg: Csicsiri Kriszta
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Zsola a templomban

Erzsébet kalács osztása

RÓZSAFÜZÉR
Szeplőtelen fogantatás rózsafüzére

(öttizedes, december nyolcadikára)

Bevezetés: Hiszekegy… Mi
atyánk… Üdvözlégy... (3szor) Dicső
ség…

Üdvözlégy titkok:
1. aki hitünket növelje.
2. aki reményünket erősítse.
3. aki szeretetünket tökéletesítse.
Tized (5ször): Miatyánk… Üd

vözlégy (10szer)… Dicsőség… Ó Jé
zusom…

Üdvözlégy titkok:
1. aki téged öröktől fogva édes anyjá
nak kiválasztott.
2. aki téged Ádám bűnétől megmen
tett.
3. aki a lelkedet, midőn megteremtett,
mennyei kegyelmekkel fölékesítette.
4. aki téged mindvégig minden bűntől
megoltalmazott.
5. aki minket szeplőtlen fogantatásod
ünnepével a mai napon megörvendez
tetett.

Befejezés:
Imádkozzál érettünk, Istennek

szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus

ígéreteire!
Könyörögjünk! Úristen, a te egy

szülött Fiad életével, halálával és fel
támadásával megszerezte nekünk az
örök élet jutalmát, add meg, kérünk,
hogy e titkokról – a Boldogságos Szűz
Mária szentolvasójának elmondásával
– megemlékezve utánozzuk, amit ma
gukban foglalnak, és elnyerjük, amit
ígérnek.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.

Forrás: Új rózsafüzérek c. könyv
Összeállította: KA



Az igazán jó és fontos dolgok
rendszerint nem hirtelen, előzmé
nyek nélkül és látványosan történ
nek, mint sokszor szeretnénk. A
Megváltó eljövetelét is már évezre
dekkel korábban jövendölték a pró
féták, amikor egy barlangistállóban,
a világ egy eldugott pontján betelje
sült. Izraelben csak a napkeleti böl
csek (eredetileg mágusok, csak a
betlehemes játékokban háromkirá
lyok) megjelenéséből fogott gyanút
a földi hatalom birtokosa, aki hiába
rendezett rettenetes vérengzést az
aprószentek között, semmit nem ért
a hatalma Őellene, aki az Atyától
kapta.

Látjuk, hogy mit művel az embe
riség a hatalom megszerzéséért, a
demokratikusnak mondott választá
sokat cirkuszi játékoknak tekinti,
újabb és újabb bohócokat állít a po
rondra, mintha Márió, a varázsló tá
madna föl bennük és bár Petőfi
szerint a föltámadt nép a tenger, az
óta mondhatná: „azért a pénz az úr”.

Mint tapasztalatlan gyermek, kü
lönféle játékokat lát meg a kirakat
ban és mind kellene neki, vala
mennyit ki szeretné próbálni, mint a
játékszenvedély rabja, az összes
játszmát végig szeretné játszani és
nem veszi észre, hogy egy láthatat
lan játékos osztja a lapokat. De hát
az élet nem játék, hanem (élet)ve
szélyes dolog és nem kártyacsata,
hiszen nem bóvli a tét. Közel kétezer
éve mindenki számára nyitva áll a
betlehemi jászol felé az ajándék ajtó.
Igaz, még így is keservesen meg kell
küzdeni érte az Életbe vezető úton –
de vane más választás?

Az utolsó levelek hullanak a de
cemberi fákról, egyik ágon megakad
egy levél, rátelepszik, mintha lepke
volna. Mintha magunkat látnánk
benne: haladékot kaptunk? Ne vár
junk csodákra, az igazi csoda meg
történt, ne késlekedjünk követni az
üdvösség csillagát!

Szám László dr.

HATALOM
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CSILLAG
Mese a valódi értékről
Egy fiatal, kíváncsi csillag egyszer

kihajolt kicsit a pályájáról. Azonnal
elragadta a Nap gravitációs ereje. Sze
gény kis csillag akkora sebességgel re
pült, hogy egy sokszínű sávot húzott
maga után. Egy szép, látványos fény
csóva volt, de nagy veszélyt jelentett a
kis csillag számára. Kezdte elveszteni
az összes anyagot, amiből állt. A kis
csillag, mely alig volt már na
gyobb, mint egy alma, egy er
dőben a földre esett. A
vaddisznó éppen ott turkált a
környéken. Azt hitte, hogy
valami ehetőt talált, és ráhara
pott. A csillagot persze nem
lehet megenni. Bele is tört az
egyik agyara, erre dühösen
megfordult, és hátsó lábával
földet, leveleket és száraz ágakat ka
part a csillagra. Szegény csillag egyre
halványabb lett, és fénye már nem tu
dott áthatolni a földön és a leveleken,
amik alatt feküdt. És mivelhogy egy
eltemetett csillagnak nincs semmi ér
telme, hamarosan úgy érezte, hogy
meghal.

Éppen arra járt egy asszony, aki
gombát és gesztenyét keresett.
Hosszú, hegyes végű bottal kutatott a
levelek között, és mikor félrelökött
egy kupacnyit, észrevette a csillagot.
Gyengéden lesöpörte a földet, ami rá
nehezedett. Mivel az asszony jószívű
volt, a csillag teljes fényében ragyo
gott fel.

– Ó! – kiáltott fel az asszony –, ha
zaviszem, hogy megvilágítsa az utat,
mikor a férjem jön haza a munkából,
és a gyermekeim az iskolából.

Amint hazaért, az ablakpárkányra
tette a csillagot. Amikor a férj este ha
zatért, meglepetten látta a fényt.

– Mi az, ami így világít? – kérdezte
a férfi.

Az asszony elmesélte, hogy mi történt.
– Biztosan valami értékes dolog –

mondta a férfi. – Adjuk el valakinek!
– Nem! – mondta az asszony. –

Rakjuk ki a ház elé, hogy megvilágítsa
az egész utat!

Az asszony szavaira a csillag fénye
sebben ragyogott fel, mint valaha. De a
férfi nem hagyta annyiban, és rábeszél

te a feleségét, hogy adják el a csillagot.
Másnap gondosan becsomagolták

egy vastag barna kartonpapírba, a cso
magot átkötötték spárgával, és a férfi
elvitte a városba. Elment a legelőke
lőbb ékszerboltba. A pultra tette a cso
magot, és amikor kinyitotta, a csillag
meleg fénye beragyogta az üzletet, el
sápasztva az igazgyöngyöket és a gyé
mántokat.

Az ékszerész szeme
fösvényen megvillant, és
így kiáltott:

– Darabokra törhetném,
hogy sok ékszert csináljak
belőle, és...

Nem tudta befejezni a
mondatot. A csillag fénye
ólomszürkévé vált.

– Miféle tréfa ez? – or
dította éktelen haragra gerjedve az ék
szerész. – Tűnjön el, és vigye innen ezt
a szemetet!

Az utcára lépve a férfi nem tudta,
kin töltse ki haragját és csalódottságát.
Dohogva került ki egy járdára leterített
kis szőnyeget, melyre három kisgyer
mek különböző dolgokat, és egy táblát
rakott ki a következő felirattal: „Jóté
konysági vásár a Szent Nazarénus
szegényeinek ebédjéért". A férfi meg
állt, és kárörvendően eléjük rakta a
csomagot.

– Tessék, adjátok el ezt is! – mond
ta, és elment.

A gyermekek csodálkozva nyitot
ták ki a csomagot. A csillag fénye el
vakította őket. A szívet melengető fény
aranysárgán lüktetett.

– Nagyon szép! – suttogták meg
hatottan.

– Nem adhatjuk el! – mondta az
egyik.

– Tegyük az üstökös közepébe, ami
ott van a templom kapuján... – java
solta a másik.

– Így ma éjjel világítani fog azok
nak, akik misére mennek – mondta
helyeslően a harmadik.

Azonnal szaladtak a templomba.
Így karácsony estén az eltévedt kis
csillag újra megtalálta létének értel
mét. Boldogságában olyan erősen ra
gyogott, hogy éjfélkor a templomtér
ugyanolyan fényes volt, mint délben.



Kedves gyerekek!
Most a negyedik levelet olvashatjátok

a Kedves Ferenc pápa! című könyvből,
amit Ryan, egy 8 éves kisfiú írt Kana
dából:

Kedves Ferenc pápa!
Megtiszteltetés, hogy kérdezhetek tő

led. Azt kérdezem, hogy mit csinált Isten,
mielőtt megteremtette a világot?

Tisztelettel: Ryan
Ferenc pápa válasza pedig a

következő:
Kedves Ryan!
A teremtésben ott van a szépség, Isten

végtelen, örök gyöngédsége és irgalma.
Isten elkezdett valamit megalkotni, amikor
megteremtette a világot. Ha azonban azt
mondanám neked, hogy Isten nem csinált
semmit a teremtés előtt, tévednék.
Valójában Isten teremtette az időt is,
vagyis az „előttöt” és az „utánt”. De nem
akarlak összezavarni ezekkel a szavakkal.
Gondold el így: mielőtt bármit is teremtett
volna Isten, szeretett. Ezt csinálta Isten:
szeretett. Ő mindig szeret. Isten maga a
szeretet. Így amikor Isten elkezdte megte
remteni a világot, egyszerűen kifejezte a
szeretetét. De mielőtt bármit is tett volna,
Isten szeretet volt és szeretett.
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REJTVÉNY
MELYIK A KAKUKKTOJÁS?

forrás: Kedves Ferenc pápa!
Jezsuita Kiadó, 2016.
http://jezsuitakonyvek.hu/
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Felkapaszkodott a hegytetőre veze
tő keskeny ösvényen, és belépett a
nagy műhelybe.

Szemeszája elállt a csodálkozástól
az óriási bútorok láttán. A hokedli a
feje búbjáig ért. Lábujjhegyre kellett
állnia, hogy rálásson a munkapadra. A
kalapács nyele olyan hosszú volt, mint
az ő karja. Pancsinelló nyelt egy na
gyot, és elindult kifelé.

Ekkor meghallotta a nevét.
– Pancsinelló! – hallatszott egy

mély, erős hang.
Pancsinelló megállt.
– Pancsinelló! Örülök, hogy látlak!

Gyere közelebb, hadd nézlek meg!
Pancsinelló lassan megfordult, és

ránézett a nagydarab, szakállas mes
terre.

– Te tudod a nevemet? – kérdezte a
kis manó.

– Persze, hogy tudom!
Én alkottalak!

Éli lehajolt, felemelte és
maga mellé ültette a padra.

– Hm… – szólalt meg a
mester elgondolkozva, mi
közben a szürke pontokat

nézte. – Úgy látom, gyűjtöttél néhány
rossz pontot!

– Nem akartam, Éli! Tényleg na
gyon próbáltam jó lenni!

– Gyermekem, előttem nem kell
védekezned. Én nem foglalkozom az
zal, hogy mit gondolnak rólad a folt
manók.

– Tényleg?
– Tényleg. És neked sem kellene.

Hát kik ők, hogy jó vagy rossz ponto
kat osztogassanak? Ők is ugyanolyan
foltmanók, mint te. Amit ők gondol
nak, az semmit sem számít, Pancsi
nelló. Csak az számít, amit én gondo
lok. És szerintem te nagyon értékes
manó vagy!

Pancsinelló felnevetett.
– Én értékes?! Ugyan mitől? Nem

tudok gyorsan járni. Nem tudok ma
gasra ugrani. A festék repede
zik rajtam. Mit számítok én
neked?

Éli Pancsinellóra nézett,
rátette kezét a kis favállakra,
majd nagyon lassan így szólt:

– Az enyém vagy! Ezért
vagy értékes nekem.

MAX LUCADO: ÉRTÉKES VAGY (4. RÉSZ)

SZÍNEZŐ

1.)
a) Izajás próféta
b) Keresztelő János
c) Jeremiás próféta
d) Szűz Mária
2.)
a) Mikeás próféta
b) Izajás próféta
c) Dániel próféta
d) Sámuel próféta
3.)
a) Isten
b) Mária
c) Rafael angyal
d) Szentlélek
4.)
a) Betlehem
b) Néró
c) Mária
d) József

5.)
a) Betlehem
b) Sína
c) Egyiptom
d) Názáret
6.)
a) pásztorok
b) bölcsek
c) Heródes
d) Simeon és Anna
7.)
a) lila
b) rózsaszín
c) fehér
d) zöld
8.)
a) Szűz Mária Isten
anyja
b) Béke világnapja
c) Nagykarácsony
d) Vízkereszt

9.)
a) Szent Miklós
b) Aprószentek
c) Szent János
d) Szent István
10.)
a) Mária
b) Erzsébet
c) Jézus
d) József
11.)
a) Erzsébet
b) Keresztelő János
c) Zakariás
d) József
12.)
a) arany
b) hamu
c) illatos gyanta
d) mirha
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Gyóntatási rend: elsőpénteken
17.15től, valamint a hétköznapi és a
vasárnapi szentmisék előtt 1015 perc
cel, amikor atya ideér Csömörről. Kér
jük időben jöjjenek, hogy a szentmisét
pontosan tudjuk kezdeni.

December
• Roráte misék (nov. 28tól): hétfőn,
kedden és pénteken reggel 6 órától.
• 1617., péntekszombat a 18 órási
szentmise keretében adventi lelki
gyakorlat, Dr. Török Csaba atya ve
zetésével.
• 17. 19 órától a Vivace kórus rendez
adventi zenés áhitatot: „Menjünk mi
is Betlehembe!” címmel.
• 18. Adventi csodaélés a plébánián,
1517 óra között, minden korosztály
számára. Részletek a mellékletben.

Január
• 14. Idősek szeretet vendégsége a
plébánián.

Február
• 25. Karitász bál a Csigaházban.

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Felelős kiadó: Görbe József plébános Szerkesztés: Lauer Tamás;

Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 350 példányban
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. Telefon: 06 (30) 6401359; 06 (28) 740377

Honlap: kistarcsa.plebania.hu; nagytarcsa.plebania.hu
Email: kistarcsa@communio.hu; nagytarcsa.plebania@gmail.com

Arejtvénymegfejtése:
1c,2a,3c,4b,5b,6d,

7d,8b,9c,10b,11d,12c

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 18.30 adventben 6
kedd: 7 adventben 6
szerda: 17.30 adventben 18
csütörtök: 18 igeliturgia
péntek: 18 adventben 6
szombat: 18 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 10.30
Dec. 24én: 17 órakor pásztorjáték.
Dec. 25én: 0 órakor éjféli mise,
7.30; 10.30
December 26án: 7.30; 10.30
December 31én: 17 órától év végi

hálaadás (nem elővételezett)
Január 1jén: 7.30; 10.30
Görögkatolikus szent liturgia:
a hónap 1. és 3. vasárnapján 18 óra.
Nagytarcsán deccember 11én és 25én
lesz szentmise 11.30tól.

IRODAI ÓRÁK A PLÉBÁNIÁN
hétfő: 15–18
szerda: 10–12
csütörtök: 10–12
péntek: 15–17

ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a plébánián van a program, T (templom)

• Hétfő: 1012, Baba–mama klub;
18.30 mise énekelt zsolozsmával (T);
19.15 Felnőtt hittan kéthetente.
• Kedd: 15 óra, engesztelő imaóra (T)
• Szerda: 1819.30, a Vivace Kórus pró
bája. 18.15, Mária Légió imaestje
• Csütörtök: 17.30 szentségimádás (T);
• Péntek: elsőpénteken egésznapos

szentségimádás (T – fűtési idényben a
plébánián); 19, Fonó, minden hónap
utolsó péntekén. 19, Bérmálkozók
felkészítése kéthetente.
• Szombat: 17 órától rózsafüzér közös
imádkozása (T); 1. szombaton 7 órakor
szentmise (T); 2. szombaton 18 órától
gitáros mise (T)

Idén harmadszor jele
nik meg az egyházközség
falinaptára. Az előző két
évben sajnos a ráfordított
energiát sem hozta vissza
a bevétel, főleg amiatt,
hogy nem tudtuk eladni az
összes naptárat. Két évvel
ezelőtt későn jelent meg,
ezért nem fogyott el a 200
db. Tavaly már búcsú előtt
megjelentünk, de a 300 db
akkor is soknak bizonyult.

A Média Munkacso
portban beszélgetve az
okokról, egy felmérés
mellett dönöttünk, mely
ben a hívek véleményét
kérdeztük az előző két évi
naptárról és a személyes
benyomásokról. Rendkí
vül tanulságos volt ez a
felmérés. Köszönjük a 32
személynek, aki kitöltöt
te. Így lett ismét spirálos,
nagyalakú. Maradt a táb
lázatos naptár. Kaptunk sok
idézetet, melyek egy részét felhasz
náltuk a 2017es naptárunkon. Hatal
mas érdeklődés és támogatás kísérte a
Kistarcsával kapcsolatos évfordulók
feltüntetését. Ennek érdekében a kis
tarcsai és a kerepesi Histori Domust
(plébánia története) áttanulmányoztam
és kigyűjtöttem a kerek évfordulókat.

Idén tehát a közösségek fotóin kí
vül havonta elgondolkodtató idézete

EGYHÁZKÖZSÉGI NAPTÁR

ESEMÉNYEK
ket és a plébánián, templomban tör
téntek évfordulóit is megtalálhatjuk
benne. Pl. Mióta miséznek magyarul a
templomunkban? Mikor készültek a
gyóntatószékek? Kapható a sekres
tyében és az irodában.

Karácsonyra remélhetőleg elfogy
mind a 200 példány.

Lauer Tamás szerkesztő




