
ADVENT ÚRJÖVET

"Örüljetek az Úrban szüntele-
nül: újra csak azt mondom,
örüljetek, az Úr közel van!"

Szent Pál mondja ezeket a
mondatokat a fi l ippi híveknek.
De nem kellett őket külö-
nösebben biztatni; valóban
várták Krisztus el jövetelét.
Várakoztak Krisztusra, aki
végre, majd megvalósítja az
emberiség ősi álmát: az igazi
kapcsolatot Istennel.

Egyszóval a fi l ippiek Úr-
jövetben, Adventben éltek,
akárcsak a mostani hetekben
mi is. Az ő úrjövetükre tehát az
öröm, a bűnbánat és a feszült
várakozás a jel lemző. És a mi-
énkre? Öröm? Inkább gondo-
kat jelent az Advent a karácso-
nyi nagy bevásárlás miatt. Az-
zal nyugtatjuk magunkat, hogy
majd örülünk szenteste. Aztán
majd elég, hogy valami aprócs-
ka dolog közbejöj jön szenteste,
s máris nem örülünkQ Mérhe-
tetlenül eltávolodtunk az esz-
ménytől. Ma életünkben az Ad-
vent arról szól, hogy "megdol-
gozunk" a karácsonyi pihenőért.

Az Adventben a NAGY TALÁL-
KOZÁS-ra kell készülni. Találko-
zásra a gyermek Jézussal, akivel
elkezdődik a kapcsolat, s a dicső-
ségesen érkező Krisztussal, aki-
vel beteljesül a kapcsolat.

Az első keresztények lelkese-
déssel várták – nap, mint nap -
Krisztus második eljövetelét. A mi
életünk viszont azt mutatja: meg-
feledkeztünk arról, hogy nem
élünk örökké a földön. Az Advent
alkalom arra, hogy tudatosítsuk:
egész életünk Advent - úrjövet,
amikor az Úr bármikor eljöhet, s
jaj azoknak akiket nem talál ké-
szen. Ha érzed, hogy nálad vala-
mi nincs rendben, ha érzed,
hogyha Krisztus most jönne el,
akkor igencsak pirulnod kellene,
akkor kérdezd csak meg Keresz-
telő Jánost az őt hallgatókkal e-
gyütt: "Mit tegyünk?" "Ne követel-
jetek többet, mint amennyi meg
van szabva." „Ne zsarnokoskod-
jatok, ne bántsatok senkit, ha-
nem elégedjetek meg zsoldotok-
kal." Figyelted?! Nem azt mond-
ja: reggeltől estig imádkozz,
gyónj meg csak úgy, vegyél mi-
nél több ajándékot, hanem szív-
ből jövő, igazságos tetteket, jó-
cselekedeteket vár. Krisztus má-
sodik eljövetelekor azt kéri szá-
mon, hogy: "Éhes voltam, és ad-
tatok ennem. Szomjas voltam, és
adtatok innom. Idegen voltam, és
befogadtatok. Nem volt ruhám,
és felruháztatok. Beteg voltam,
és meglátogattatok. Börtönben
voltam, és fölkerestetek. - Amit e
legkisebb testvéreim közül egy-
gyel is tettetek, velem tettétek."
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Ébredj ember mély álmodból!

Advent, roráte misék, csípős haj-
nalok. Hetente eggyel több
gyertya ég a koszorún. A kül-
sőségek a fényről, a közeledő
világosságról, a szeretetről val-
lanak. És a szívünk? Valóban
akarunk növekedni? Kilépni a
megszokott, megkopott jóból?
Akarunk friss levegőt engedni
életünkbe, a Szentlélek fuvalla-
tát, örömét?

Sík Sándor így imádkozik egyik
versében: „Ne engedj megállni
az ostoba van-nál, s nem vágyni
többre kis mái magamnál?”

Ebben az adventben kérjük az
Urat, ajándékozzon meg minket
szent nyugtalansággal, segítsen,
hogy mindennap egy kicsit több-
re vágyódjunk, egy mosollyal,
egy kézfogással, egy parányi
szeretet gesztussal többre! S ha
ez a várakozás mindannyiunk
szívét kitágítja, karácsonyra lesz
hely a megszülető Kisded
számára.

Mint forró sóhaj,
Elhaló bús jaj

Kél halk énekünk.
Sötétben járunk,
Hajnalra várunk:
Jöj j el , Istenünk!

Választott néped
Így sírt föl Érted,
Nyögve bús igát.

Ősszülők lelke
Várta, epedte
Isten egy Fiát.

A bűn úr most is;
Gyötör is, foszt is.

Sír a jó feléd:
Mikor jössz végre

Kitűzni égre
Győzelmed jelét?

Jöjj , a bűn éget,
Jöj j , várunk téged,

Jézus, Istenünk!
Isteni gyermek,

Ó, hozz kegyelmet,
Hozz békét nekünk!

Csab



A LÉLEK NYUGALMA

Ebben az elmélkedésben a lé-
lek nyugtalanságáról, az ebből
fakadó hajszoltságról lesz szó.
Arról, hogy hogyan lehet el jutni a
belső békéig. Johannes Cassia-
nus szentéletű szerzetes írásait
hívjuk segítségül. Az egyiptomi
szerzetesek tanítása című mű-
vében beszél a nyolc főbűnről és
az ellenük való gyógyszerről.
Megdöbbentően józan, amit
ezekről a főbűnökről, bűn- forrá-
sokról, terhekről vagy mai szóval
kényszerekről ír. Mi ez a nyolc
teher? Mi ez a nyolc bűnforrás
az életünkben?
1 , Az evés és az ivás kény-
szere.
2, A test zabolátlansága.

3, A pénzsóvárság, az anyagi
bírvágy.
4, A düh.
5, A rezignáció, a borúlátás, a
depresszió.
6, Az akédia, a csömör, a kö-
zöny, a kedvetlenség, a lany-
haság.
7, Az érvényesülési vágy, a
dicsvágy.
8, A gőg, a nagyképűség.

Ezeknek a kényszereknek az a
célja, hogy az embert tel jesen
tönkretegyék. A zabolátlanság és
a mértéktelenség által az Isten-
ben való biztonságát tel jesen az
esetlegességbe, a bizonytalanba
taszítsák. Szerinte ezek ellen-
szere, ha az ima és erények
gyakorlása által a szeretet tel jes-
ségére jutunk.
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Az advent bűnbánati idő: a leborulás, a bűnbeismerés
és a megújulás ideje. Így válik az öröm idejévé. Imádkoz-
zuk át és újítsuk meg jó elhatározásainkat! Kegyelem
lesz a családjainkban, ha több időt szentelünk a közös
imára, gyertyagyújtásra, házaspári beszélgetésre. Ez
az idő alkalmas lehet egy elmulasztott levél megírására,
egy megszakadt kapcsolat újraélesztésére, egy bántó
szó megbocsátására is. Segíthet még:
- családban, kiscsoportban az adventi jótettek közös

megbeszélése, - hetente legalább egy hajnali szentmi-
se, szentséglátogatás, - a szentgyónás – a bűnbánat
és megújulás szentsége, - minden nap valami önmeg-
tagadás vállalása: lemondás a tévéről, számítógépről,
édességről, - hetente egy konkrét elhatározás a kö-
vetkezők szerint:



Mindezt az egyházatyák, a siva-
tagi, a szent írók, a szentek írásai
Jézus példájára alapozzák. Jé-
zusnál a munka és az ima, a te-
vékenység és az Atyával való
mély kapcsolat egységben volt.
Az Atyával való bensőséges kap-
csolatából származott minden
cselekedete. „Az én eledelem az,
hogy annak akaratát tegyem, aki
küldött engem, és hogy elvégez-
zem a művét.” (Jn 4,34) – mondja

a tanítványainak. Mindent átbe-
szél a csendben, az Atyával ket-
tesben töltött időben. Mit kel l ten-
nie, hogyan kell tennie, hogyan
kell cselekednie. Ezt az egységet,
az ima és az erények, az ima és a
jó cselekedetek, az ima és a mun-
ka egységét viszi tovább az Egy-
ház hagyománya mind a mai na-
pig. Ennek a megbontásából fa-
kadnak azok a bűnök, terhek, kény-
szerek, amelyeket fölsoroltam.
Ezek közül a legfontosabb a

hatodik. Johannes Cassianus
akédiának, csömörnek, lanyha-

ságnak, közönynek, kedvetlen-
ségnek nevezte.

Szerinte ez hatással van az ösz-
szes többi kényszerre, sőt valahol
ebből forrásozik a többi, és kölcsön-
hatásban vannak egymással.

Ezt írja: „Ha az akédia démona
egyszer a boldogtalan lélekben
szállást nyer, akkor ellenérzése
lesz a hely iránt, ami az ő szoká-
sos élettere. Arra indítja, hogy a
hozzá közel álló, vagy a távol élő
embereket megvesse. Társasá-
gukban úgy érzi, hogy képtelen
lelki gyümölcsöket teremni. Sze-
rinte terméketlen az a hely, ahol
most él. A távollévőket dicséri,
ezek itt lélektelenek, elviselhetet-
lenek, azok pedig igazi lelki kap-
csolatban élnek. Sőt úgy érzi,
hogy kockáztatja az üdvösségét,
ha itt marad, vagy nem változtatja
meg az élethelyzetét. Így, mint a
köd a földre, úgy az ő lelkére is
zavarodottság telepszik. Lelkileg
nyugtalan lesz és kedvetlen.
Nincs más gyógyszer, mint va-

lakit gyorsan meglátogatni, minél
messzebbre menni, vagy alvásba
menekülni.”

Nézzük a többi hét bűnforrást!
Hogyan működnek, és hogyan
kell küzdeni el lenük?
Az első a mértéktelenség a fo-
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gyasztásban, az evés és az ivás
kényszere.
A sivatagi atyák szerint (mennyire
ismerték a lelkeket!) a problémá-
inkat tömjük be étel lel és ital lal . A
lélek szétszórtságának és a kí-
váncsiságnak következményei a
zsíros ételek. Nagyon egyszerű
ellenszert javasolnak: tartsuk be
az étkezési időket. Ne tömjük
meg a gyomrunkat, és ne legyünk
ínyencek. I lyen egyszerű és józan
ajánlatuk van arra, miként lehet
leküzdeni az evés vagy az ivás
kényszerét.

A második ilyen bűnforrás vagy
teher: a zabolátlanság a testi-
ségben. A keresztény ember éle-
te ál landó szellemi harc a tiszta-
ságért, az önmegtartóztatásért, a
lustaság, tétlenség, kényszeres

unalom elkerüléséért. Küzdelem
azok ellen a kényszerek és szo-
kások ellen, amelyek ezt az egy-
séget megtámadják, és szét akar-
ják rombolni.

A zabolátlanság kényszere ellen
azt ajánl ják, gyakorol juk magun-
kat naponta az elmélkedésben,
hogy növekedjen az erőnk. De
ezt a háborút csak Istennel lehet-
séges megnyerni. Természete-
sen, ha elbukom, akkor nem te-
hetem őt felelőssé mindenért.

A sivatagi atyák nyomán Cassia-
nus ezt mondja: „A nyugodt és
visszahúzódó élet segít. Gyógyí-
tani kell a szívet, hogy ne érje ál-
landóan új benyomás.” Ha nem
engeded meg, hogy állandóan
újabb és újabb impulzusok érje-
nek (például a fi lmeken keresz-
tül), akkor el juthatsz a lélek nyu-
galmáig, a belső biztonságig. A
szemlélődésben tiszta látást kap
a lélek, és nem ful lad bele a vá-
gyaiba
A harmadik nagy kényszer a

birtoklási vágy, a pénz utáni
sóvárgás. Ez a démon is kívülről
tör ránk. A szív rendetlensége be-
engedi, és ha bensővé válik, ak-
kor mindennél veszélyesebb lesz.
Cassianus szerint: „Kipusztítha-
tatlan gyújtóanyag a lélekben. Mi-
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nél több a pénz, annál több a
gond, és annál nagyobb a pénz
utáni sóvárgás. Ahol az arany
fontos, ott burjánzik a hazugság,
az esküszegés és a hűtlenség.”
Ellenszernek azt ajánl ja, hogy
gyökerében győzzük le a bajt.
Nemcsak az eredményét, hanem
a hajlamot is, a gondviselésbe
vetett bizalom és hit által . Senkin
sem segít, ha nincs pénze, és ez-
zel esetleg még büszkélkedik is,
közben pedig nagyon szeretné,
hogy legyen. Ez még nem az a
gyógyulás, ami után
vágyakozunk.

A negyedik nagy kényszer a
düh. Hatására a lélek minden ér-
zékelő-képessége megszűnik,
mivel másokat teszünk felelőssé
mindenért. Ennek sötétsége

megvakít akkor is, ha közben
mosolygunk. Cassianus szerint
egyetlen igazságos düh van a ke-
resztény emberben, ez pedig a
saját bűneink fölött érzett harag.
El lenszere: ne tegyük függővé
lelki haladásunkat a többiektől.
Nem az ő tökéletességüktől függ
a mi erényünk, hanem a kitartá-
sunktól, küzdelmünktől. A harag
kimondható, de ne a másik fejére
olvasd, hanem Istennel oszd
meg! Egyedül az ő tökéletes sze-
retetének tüze égeti el a benned
lévő dühöt. Mindenki más meg-
sebződik tőle, egyedül Isten sze-
retete bírja ki. Nem fordítja el le-
ned, hanem szeretetté formálja át
önmagában és benned is. Mondd
ki neki nyugodtan!

Az ötödik kényszer a rezigná-
ció, a borúlátás, a depresszió.
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Ami érvényes a haragra, az érvé-
nyes a morgásra is. Amikor nem
az történik, amit szerettünk volna,
akkor a szomorúság beborítja
egész életünket. Az atyák szerint
kétféle szomorúság van: az egyik
gyógyító, a másik pedig beteggé
tesz. Amikor saját bűneink miatt
vagyunk azok, és bűnbánatot tar-
tunk, az gyógyító. I lyenkor csak
meg kell val lani: „Istenem, bo-
csáss meg! Köszönöm, hogy sze-
retsz. Köszönöm, hogy bennem
élsz.” A bűnöd miatti szomorúság,
ami bűnbánatra indít, nagyon
gyógyító.

Amikor bűnt követtél el , akkor
Isten, a Szentháromság Istene
nem ment ki a szívedből. Ha tud-
tad volna, hogy ott van, és kap-
csolatban maradtál volna vele,

nem követted volna el. A gyógyító
bűntudat által , ami bűnbánatot
eredményez, az ember megérti ,
hogy egyáltalán nem különb a
másiknál, megbocsátó, irgalmas
és alázatos lesz.
A hamis bűntudat viszont beteg-

gé tesz, mert nem Istenhez visz,
hanem önsajnálatba és önbírás-
kodásba. Követelőző, zsarnoki
depresszió kíséri, ami aláássa az
imaéletet is. Ennek következté-
ben az ember kedvetlen, türel-
metlen, kegyetlen, terméketlen és
kétségbeesett lesz.
A hatodik bűnforrás az aké-

dia, amiről részletesen volt szó.
A hetedik a dicsőségvágy, az

emberek tetszésének keresése.
Általában nem tudatosul ben-
nünk, hogy milyen hiúak va-
gyunk, és menynyire dolgozik
bennünk a dicsőség-vágy. Egyet-
len tettünk sem lehet olyan önzet-
len, hogy föl ne ébreszthetné a
hiúságunkat. Nem tudunk olyan
önzetlenül viselkedni, hogy abból
ne lehetne dicsvágy. Cassianus
szerint nagyon nyakas kényszer.
Amikor legyőzzük, mindig kemé-
nyebbé válik. A gonosz gyakran a
saját fegyverével győzi le a Krisz-
tus-követőt, aki nagyon törekszik
az erényekre, és amikor sikerül
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neki, elbízza magát.
Ez nem azt jelenti , hogy ne har-

col j , hanem azt, hogy egyedül Is-
tené a dicsőség. Egyedül ő az,
akiben győzhetsz. Azért tudsz
harcolni, mert a Szentháromság
benned él, és az ő ereje, az ő
Szentlelke van benned.

Nagyon egyszerű gyógyszert
ajánl Cassianus. Ne az emberek
tekintetétől függjünk! Mindent ke-
rül jünk, ami érdekessé tesz ben-
nünket mások szemében, és
akkor nem kap teret a hiúság. Az
Isten megbecstelenítése, amikor
valamit, amit Isten miatt kel l
megtennünk (lásd erények), azért
tesszük, hogy az embereknek
tetsszünk vele.

Az utolsó kényszer a gőg,
amikor másoknál többre tartjuk

vagy leértékeljük magunkat.
A sivatagi atyák szerint a legve-
szélyesebb, a legkegyetlenebb
vadállat, ami újra és újra támad.
Ez eredményezi a Krisztus-köve-
tőben a legnagyobb bukást. Sem-
milyen testi szenvedés, szívbéli
megrázkódtatás nem hoz igazi
győzelmet a gőggel szemben.
Vele szemben Isten nélkül tehe-
tetlenek vagyunk. El lenszere az
alázat, amikor olyannak fogadjuk
el és szeretjük magunkat, ami-
lyenek vagyunk. Ez Isten felé
hálában nyilvánul meg, az em-
berek felé pedig egyszerű szol-
gálatokban. Imában az alázatot,
a bűnbánatot a hála által lehet
megélni. „Istenem, bocsáss meg
nekem!” és „Köszönöm, hogy itt
vagy, köszönöm, hogy szeretsz.”
A valóság az, hogy mindannyian
bűnösök vagyunk, irgalomra
szorulunk, és ezért gyakorolnunk
kell a bűnbánatot és a hálát.
Minél közelebb kerülünk Isten-
hez, annál nagyobb lesz bennünk
a világosság. Minél nagyobb lesz
a világosság, annál inkább betölti
a hála a szívünket, és őszinte
bűnbánatot tudunk tartani. Ezek
az öröm forrásai számunkra.

De nem elég az ima, meg kell
nyi lvánulnia tettekben is az alá-
zatnak. Nem nagyszerű, rendkí-
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vüli cselekedetekben, hanem a
hétköznapi felebaráti szolgálat-
ban. A testvéreid iránti egysze-
rű, örömteli szolgálatodban.

Hogyan maradhatunk Istennel
mély, személyes szeretetkap-
csolatban? Az ima és a munka
egysége által, ami megment
bennünket a nyüzsgéstől, a
hajszoltságtól, és meghozza a
lélek nyugalmát. Az önként vál-
lalt szolgálatok és az ima gya-
korlása által.

*

Az adventi felkészülés szép
eszköze az adventi koszorú és
a gyertyagyújtás a családban.

a.) Az adventi koszorú négy
gyertyája advent négy vasárnap-
ját jelzi . Advent első vasárnapján
az első, l i la gyertyát gyújtjuk, má-
sodik vasárnapján a második l i-
lát, a harmadikon a rózsaszínűt
és a negyediken az utolsó l i lát. A
koszorúgyújtás ünnepe lehet
családunknak (lehetőleg szom-
baton vagy vasárnap), vagy akár
minden este (ahogyan sok ker-
esztény családban szokás).

b.) Az adventi koszorú jelenté-
se: A meggyulladó gyertyák nö-
vekvő fénye jelzi, hogy kará-

csonyhoz közeledve múlik a bűn
sötétsége és nő a fény. S kará-
csonykor el jön maga a FÉNY =
JÉZUS KRISZTUS. (A kérdés:
vajon szeretetünk tettei által ben-
nünk, köztünk is nő-e a fény?)

A fenyő örökzöld levelei emlé-
keztetnek Jézus halált legyőző
örök szeretetére.

*
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VáciMihály:
Valami nincs sehol

Süvítnek napjaink, a forró sortüzek,
– valamitmindennap elmulasztunk.
Robotolunk lélekszakadva, jóttevőn,

– s valamitminden tettben
elmulasztunk.

Áldozódunk a szerelemben egy
életen át,

– s valamitminden csókban
elmulasztunk.

Mert valami hiányzikminden
ölelésből,

– minden csókból hiányzik valami.
Hiába alkotjukmeg s vívunk érte

naponta,
– minden szerelemből hiányzik

valami.
Hiába verekszünk érte halálig: – ha

miénk is,
– a boldogságból hiányzik valami.

Jóllakhatsz fuldoklásig a
gyönyörökkel,

– az életedből hiányzik valami.
Hiába vágysz az emberi teljességre,

– mert az emberből hiányzik
valami.

Hiába reménykedsz a megváltó
Egészben,

– mert az Egészből hiányzik valami.

A Mindenségből hiányzikegycsillag,
– a Mindenségből hiányzik valami.
A Világból hiányzik a mi világunk,

– a Világból hiányzik valami.

Az égboltról hiányzik egysugár,
– felőlünk hiányzik valami.

A Földből hiányzik egy talpalatnyi
föld,

– talpunk alól hiányzik valami.
Pedig így szólt az ígéret a múltból:
– „Valahol! Valamikor! Valami!”
Hitették a bölcsek, hitték a hívők,
– mióta élünk, e hitetést hallani.

De márreánk tört a tudás: – Valami
nincs sehol!

– s a mi dolgunk ezt bevallani,
s keresni azt, amitmárnem szabad

senkinek elmulasztani.
Újra kell kezdenimindent,

– minden szót újra kimondani.
Újra kezdeniminden ölelést,

– minden szerelmet újra kibontani.
Újra kezdeniminden művet és

minden életet,
– kezünketmindenkinek újra

odanyújtani.

Újra kezdenimindent e világon,
– megteremteni, ami nincs sehol,
de itt van mindnyájunkban mégis,

belőlünk sürgetve dalol,
újra hiteti, hogyeljön

valami, valamikor, valahol@

Adventi program



Rend a szekrényben, rend a
lélekben!

A szekrényeidben kész káosz
uralkodik? Ha kipakolnád az ösz-
szes ruhádat, rengeteg olyan
holmit találnál, amiről már el is
feledkeztél? Némelyiken még a
címke is rajta van? Az életed is
pont olyan zavaros, mint a környe-
zeted? Akkor ideje rendet tenni!

Nagy a fejetlenség az életedben,
szétszórt vagy, soha nem találsz
semmit? Képtelen vagy sokáig
egy dologra koncentrálni? Leké-
sed a határidőket, megfeledkezel
fontos dátumokról? Merd kimon-
dani: a káosz eluralta az élete-
det. Nincs más mód, rendbe kell
tenned, s először a külsőségek-
kel kel l kezdened. Előbb magad
körül kel l megtisztítanod (szó
szerint) a környezetedet, s meg-
látod, a lelki folyamatok már ma-
guktól el indulnak.

A rendrakást kezd azzal, hogy
szétválogatod a felgyülemlett
holmijaidat. Tedd félre azokat a
dolgokat, amelyekre mindenkép-
pen szükséged van, s gyűjtsd
külön azokat, amiket ki akarsz
dobni, de még jobb, ha elajándé-
kozod őket a rászorulóknak vagy
a barátaidnak, akiknek eddig fájt
a foguk egy-két tárgyra, ami a
tiéd volt. A maradék javaidat kel l
rendszerezned.

Ha a környezeted rendetlen, ak-
kor a zűrzavart fogod magadhoz
vonzani, hiszen mindennek meg
van a maga rezgése, amivel te is
kapcsolatba kerülsz. A szemé-
lyedhez kötődő tárgyak pedig
végképp hatással vannak rád és
az érzelmeidre. Ha nincsenek
rendben, te sem leszel rendben
– ez ennyire egyszerű.

Ha a rengeteg mütyűrből van
eleged, ami csak a port fogja,
nem kell a polcaidon tárolnod.
Beteheted őket szép dobozokba,
így megúszod a rendszeres tö-
rölgetést, arról nem is beszélve,
hogy sokkal időtál lóbbak marad-
nak. Akkor veszed elő őket, ami-
kor csak akarod!

Végezetül pedig ne felejtsd el:
azzal, hogy a régi, megunt, nem
használt dolgaidnak kiteszed a
szűrét, helyet csinálsz azoknak
az új dolgoknak, amelyek újra fel
fognak dobni! Mihelyt eltűnik az,
ami az útját ál lta az új bevonzá-
sának, eltűnik az elégedetlenke-
dés érzése is, ami addig úrrá volt
rajtad!

Adventi program



Kirándulásaink

A nyári táborok és lelkigyakorla-
tok kirándulásai nagyon kelleme-
sen sikerültek. Így már szeptem-
ber elején kihirdette Tibor atya,
hogy minden hónapban szervez-
ni fog a plébániai közösség szá-
mára kirándulást. Így is történt.

*
201 6. szeptember 1 0-én a Na-

szály hegyre a kereszthez túrá-
zott fel egy 20 fős csapat. Ez in-
kább edzettebb túrázóknak szóló
kirándulás volt.

*

201 6. október 1 -én Nagymaros-
Zebegény volt az úti cél. Ezt a
kisgyermekek is elég jól bírták,
csak a Hegyestetői ki látóhoz ve-
zető emelkedő viselte meg őket
kicsit. A négyéves lányom is ki-
tartóan végigsétálta a lábán.
Csak a kisebbeket kellet felvenni.

201 6. november 4-én Törökme-
zőre mentünk ki autókkal, hogy
egy kellemes családi délelőttöt
töltsünk együtt. Egy kis sétával,
métával és íjászkodással színe-
sítve az együttlétet. Ez a kirán-
dulás bárki számára vállalható
volt. Szép órákat töltöttünk
együtt 8 hónapostól a 80 évesig.

*
Miért jó, ha együtt kirándulunk?

Mert együtt edződik közben tes-
tünk és lelkünk is. Megélhetjük a
közösséghez tartozást, ahol Is-
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ten szeretetében vagyunk együtt.
Kicsit lelassítunk, feltekinthetünk
és rácsodálkozhatunk a Teremtő
alkotására, a természet szépsé-
gére, aminek az emléke elkísér
a dolgos hétköznapokban.

 Ivonyné Szarka Melinda 

Nyitott templomok éjszakája

Szeptember 25.-én este a mi is
kinyitottuk templomunkat min-
denki számára. Sil lye Jenő a ke-
resztény könnyűzene kiemelke-
dő alakja volt a vendégünk.
Ezen az estén könyvbemuató is
volt. A Fehérek templomáról
szóló könyvet mutattuk be. Az
egyik kedves olvasó a következő
módon reagált:
"Most, hogy a Fehérek templo-
máról szóló könyvecskét a ke-
zemben tartom, elgondolkodtam
azon mit is jelent nekem a temp-
lom, a mi templomunk.
A templom: ahol Isten szavát

hallgatom, a tanítást, ahol meg-
próbálok elcsendesedve figyelni
Rá, magamban. És mit jelent ne-
kem a templomunk, a Fehérek
temploma: itt voltam elsőáldozó,
itt mutattam be az Úrnak a vá-
lasztottamat áldását kérve ma-
gunkra, itt keresztelték a gyer-
mekeinket, itt kérünk szentmisét
nagyszüleinkért, itt fohászko-
dunk, kérünk és hálát adunk
mindenért, ami az életünkben

van. A templom: életünk nagy
eseményeinek, ünnepeinknek
szent helye; ahol néha érezzük

ÉLETÜNKBŐL



elődeink, azon sok ezrek lelkét,
akik hozzánk hasonlóan éltek itt. .
Keretet ad életünknek évszá-
zados kincseivel, szimbólumai-
val, hangulatával. Néha rácso-
dálkozom az oltárképekre, a
szentek szépen faragott szobra-
ira, eltűnődve kik a mi szentje-
ink, akik - szinte ismeretlenül is -
hatnak ránk, akik példáját – ha
nem is mindig tudatosan, de –
próbáljuk követni.
Most, hogy a Fehérek templo-

máról szóló könyvecskét a ke-
zemben tartom választ kapok
kérdéseimre: megtudhatom, mi-
kor, hogyan épült, képekkel kie-
gészített leírást találok a templom-
belsőről. Ismerkedek a szentek
életével: megtudhatom kinek a
szájából hangzott el: „Nem akarok
halott bőrök fölé hajolva tanulni, amíg
emberek éhen halnak”, rácsodálko-
zom arra, hogy Sienai Szent Ka-
talin huszonötödik(!) gyermeke
volt a szüleinek; olvasok Avilai
Szent Teréz szépségéről, diplomá-
ciai érzékéről, hihetetlen munkabí-
rásáról és jókedvéről. . és még
sok másról, ami közelebb hozza,
élővé, emberibbé, szerethetőbbé
és utánozhatóvá teszi szentjein-
ket. Örülök, hogy megszületett
ez a kiadvány, jó szívvel ajánlom
mindenkinek!"

Akolitus avatás

Szeptember utolsó szombatján
immár tízedik alkalommal, a
Székesegyházban a püspök úr
akolitusokat avatott. Olyan fel-
nőtt férfiakat, akik elkötelezték
magukat, hogy a plébániáikon a
lelkipásztorok segítői lesznek. A
zsinat tanítja: "Mivel a világi hi-
vők is valamennyien részesei
Krisztus papi, prófétai és királyi
tisztének, azért aktív szerepet
kell betölteniük az egyház életé-
ben és működésében. Az egy-
ház közösségeiben annyira
szükséges a munkájuk, hogy
nélkülük a legtöbb esetben nem
lehet teljesen eredményes a
lelkipásztorok apostolkodása."
Ennek szellemében Plébániai
közösségünkből két testvérün-
ket avatták: Sinkó Pált és
Schenk Barnabást. Hegedűs
Tamás a harmadik akolitus, aki
plébániánkon szolgálatot lát el.
Imáinkkal kísérjük őket!
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Tomka Feri atya bemutatkozik

1 965-ben szentelt pappá Ko-
vács Vince püspök atya a váci
székesegyházban. 1 966-ban
doktoráltam teológiából. Első két
helyem a tanyavilágba vitt, Sza-
badszállásra majd Tiszakécskére
kerültem 1 965-68-ig, ezután Fel-
ső-Gödre két évig. Innen küldött
Bánk érsek atya Rómába lelki-
pásztori szociológiát tanulni. Min-
dig érdekelt a pszichológia is. So-
kat merítettem tanulmányaimból
a lelkivezetés, a közösségszerve-
zés terén, és sajátosan a csalá-
dok gondozásában és a család-
kérdés kutatásában (melyről köz-
kedvelt könyvet is írtam: a Biztos
Utat). De Rómában a legtöbbet
azzal kaptam, hogy megismertem
a Fokoláre Mozgalmat és Lelki-
séget.

A Fokoláre lelkiségtől tanultam,
hogy ha törekszem Isten igéjét
minden nap, minden órában éle-
tem gyakorlatává tenni, ez az Is-
tennel egyesülés útja. A magam
életét, s a rám bízottakét egyre
inkább Isten igéjére törekedtem
építeni.

Nagy erőforrásom volt a Fokolá-
re Mozgalom megismerése óta a
paptársakkal való testvéri-jézusi
közösség. Legszűkebben a foko-
lárban élem meg, hogy „szeressé-
tek egymást, ahogy én szerette-

lek titeket”, és „ar-
ról fognak megis-
merni titeket, hogy
szeretitek egymást.”

– Rómában dok-
toráltam szocioló-
giából, majd haza-
térve főiskolai tanári kinevezést
kaptam Egerbe. Ott voltam 1 6
évig. Ezalatt több könyvet írtam,
amelyek sok kiadást éltek meg.
Közben a kispapoknak valamint a
városi fiataloknak és felnőtteknek
közösségei is alakultak körülöt-
tem, amelyeket mind az ige- és a
kölcsönös szeretet megélésére
próbáltam vezetni. Így egyre nőtt
a csoportok száma, és sokan
kezdték élni az Igét.

1 989-ben püspök atya megkér-
dezte, elvál lal juk-e a lelkipásztor-
kodást Káposztásmegyeren, egy
30.000-es lakótelepen, ahol se
templom, se plébánia. A lakosok
jó része ateistának nevelt katona-
és rendőrtiszt volt. Elvál laltuk egy
másik fokolár atyával, Jávorka
Lajossal. Hittük, ha Jézus közöt-
tünk van, Ő megmozgatja a nem
hívő lakótelepet is. Így is történt.
Élő közösség, majd templom, kö-
zösségi ház épült, amely 25 év
alatt megtelt fiatalok, felnőttek,
gyermekek közösségeivel. Köz-
ben folyamatosan tanítottam két
teológiai karon, a Pázmányon és
a Sapientián, előbb egyetemi ma-
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gántanárként, majd
egyetemi tanári ki
nevezést kapva.

Káposztásmegyer-
ről azért kerültem
el (bizony fájó szív-
vel), mert kértek,

hogy írjak meg több könyvet,
amelyekre az országnak szüksé-
ge van; és a plébánosság mellett
ezt nem tudom megtenni. Jézus
hívását hallottam meg ebben.

Előbb Máriabesnyőre kerültem,
hogy fokoláre atyával élhessek,
majd az ottani atya távolra helye-
zése után Tibor atyához, akivel
ugyancsak együtt élhetjük az egy-
ség lelkiségét. Vácra így azért
kerültem, mivel Pestre sokszor
kell járnom, hisz még tanítok pl. a
Sapientia főiskolán.

Tibor atyával minden nap együtt
imádkozunk, és törekszünk arra,
hogy Jézus közöttünk legyen, és
gyújtson lángot a plébánián és
paptestvéreink számára is. És így
én közben dolgozhatok a könyvek
írásán is.

Ágyam fölött régóta egy kép
függ: a jelenettel, amikor Jézus
biztatására Péter a vízre lép. Ne-
kem is számos emberi leg nézve
kilátástalan helyzettel kel lett és
kell szembesülnöm életemben
(amint legtöbb embertársunknak).
De tapasztalom, ha sikerül meg-
fognom Jézus kezét, Vele lehet a

vízen is járni. S Ő elvezet a fény-
re; afelé, hogy testvéreinkkel, hí-
veinkkel közöttünk legyen Jézus.
És Ő gyújt tüzet bennünk és kö-
rülöttünk.

RÉGI ÉS ÚJ KÖZÖSSÉGEINK

BIBLIAÓRA
Immár több mint két éve kéthe-

tente hétfőn este 1 5-20-an rend-
szeresen összejövünk a plébáni-
án, hogy közösen olvassuk Isten
szavát a Bibl iából. Ebben az év-
ben a Korintusi levelet vesszük.
Nagyszerű alkalom ez, hogy rá-
csodálkozzunk Isten üzenetére. A
közösségi olvasás egyben segíti a
jobb megértést. A Regőczi
kápolna felszentelése óta kéthe-
tente szerdán a szentmise után
ott is találkozunk 1 0-1 5-en, hogy
az Igéből táplálkozzunk. Péter és
János apostol levelét olvastuk
ebben az évben.

ÉLETÜNKBŐL



KATEKUMEN CSOPORT
Az alapozó felnőtt hittanon a

szentségekre készülő felnőtt test-
véreinket szeretnénk elvezetni a
személyes Istenkapcsolatra. A
plébánosnak ebben segít a befo-
gadó közösség (olyan testvérek,
akik már részesültek a szentsé-
gekben, és tapasztalataikat meg-
osztják a keresőkkel). Ebben az
évben ketten készülnek kereszt-
ségre és hatan elsőáldozásra.
Kéthetente hétfőn este találkozunk.

IGEKÖR
Az Igekör azokból a felnőtt test-
véreinkből alakult, akik az elmúlt
év májusában bérmálkoztak. Két
éven keresztül készültek erre a
szentségi megerősítésre. Az egy-
házzal való kapcsolatuk a szent-
ség-kiszolgáltatással nem ért vé-
get. Nagy örömünkre új érdeklő-
dők is csatlakoztak hozzájuk. Ké-
thetente kedden este találkozunk.

FRISS HÁZASOK KÖZÖSSÉGE
Sok jegyespár készül minden év-
ben itt a plébániánkon arra, hogy
a házasság szentsége megerő-
sítse őket házas hivatásukban.
Hat-hét fiatal pár elhatározta,
hogy az esküvőjük után is szeret-
nék folytatni a kapcsolatot, azért
hogy a közös találkozások, be-
szélgetések által, egymás hite ál-

tal erősödjenek. Nagyon össz-
hangban van ez a Szentatya
szándékával. Ő arra hív bennün-
ket, hogy közösségben éljük meg
hitünket. Ebbe integrálódjanak a
gyermekek, a fiatalok. Még na-
gyon a kezdeteknél vagyunk.
Havonta tervezünk találkozni a
plébánián.

MINISTRÁNSOK
Minden vasárnap 1 0-1 5 gyermek
és fiatal szolgál az oltárnál.
Régebben OP a sekrestyés fog-
lalkozott velük rendszeresen.
Nyáron a Balatonnál szép tábo-
runk volt. Kéthetes ritmussal újra
tervezzük az összejöveteleket.

TEMPLOM ŐRZŐK ÉS TAKARÍTÓK
Nem alkotnak külön közösséget,
de egész évben szolgálnak a
templomban. Nekik köszönhet-
jük, hogy tiszta templomban
imádkozhatunk. A takarítók öten-
hatan péntekenként szorgalmas
munkával így szolgál ják az Urat.
Nagyon jó lenne ha friss nyugdí-
jasok, akiknek van idejük bekap-
csolódnának ebbe a szolgálatba.
A templomőrzők közel huszan
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májustól október végéig egész
nap lehetőséget adnak arra, hogy
sok turista és imádkozni, csend-
re vágyó ember betérhessen
templomunkba. Isten fizesse
meg munkájukat! Tibor atya

A

FEHÉREK KÓRUSA
Nagy öröm számomra, hogy a
Fehérek templomában már két
éve, kórus alakult, bárcsak
minden templomban újabb kóru-
sok alakulnának. A Jó Isten se-
gítsen benneteket karnagyotok-
kal Simon Marcsival együtt. Két
éve rendszeres l iturgikus szolgá-
latot tel jesít az énekkar. Nagy
öröm ez mindenki számára és
közösséget is jelent az egyház-
község életében a Felsővárosi
plébánián itt Vácon. Ahol egyházi
énekkar működik, általában az
énekkar tagjai vesznek részt
mindenben. Ahol valamit tenni
kel l , mozdítani kel l , szervezni
kel l , segíteni kel l és nem folyta-
tom tovább. De ez nem baj, en-
nek inkább örül jünk és büszkék
legyünk, hogy a szent zene ezt a
lelkületet hozza létre bennünk.
Természetesen nem csak az

énekkarok, mások is sok jót tesz-
nek. De mi mindig az élen járjunk
a jóban. Varga László atya

A Regőczi kápolnában is
működik kórus Laczhegyiné Márti
vezetésével. Részt vesznek az
ünnepek előkészítésében: Ban-
női hét, Jó pásztor vasárnapja,
Regőczi nap, Anyák napja, Hús-
vét, Pünkösd, Karácsony.

CSALÁDOS KÖZÖSSÉG
A kisgyermekes fiatal családok
közössége ebben évben szüle-
tett. Nagy lendületet adott a kö-
zösséggé formálódásban a nyári
Leányfalui lelkigyakorlat, ahol tar-
talmas hétvégét tölthettünk együtt.
1 0-1 2 házaspár, gyermekeikkel
együtt rendszeresen találkozik a
plébánián, hogy megélje a keresz-
tény közösséget. Remélhetőleg
a mi gyermekeik számára már a
plébánián való otthonlét termé-
szetes lesz.

CSALÁDOS KÖZÖSSÉG 1 5+
Szeretnénk, ha nem csak a kis-
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gyermekes családoknak lenne
összetartó, jól működő közössé-
ge, hanem azoknak a családok-
nak is, akiknek már kamasz
gyermekik vannak. 2-3 család
már jelezte, hogy lenne rá igé-
nye. Akik szívesen csatalakoz-
nának ehhez a most formálódó
közösséghez, jelezzék Tibor
atyánál.

FÉRFI KÖR
Fiatal férfi kör. Az idősebb férfi-

aknak mát tavasz óta vannak ta-
lálkozóik. A fiatal családok lelki-
gyakorlata után fogalmazódott
meg többünk férjében, hogy mint
fiatal, kisgyermekes édesapák
az egyház közösségében rend-
szeresen találkozzanak. Megél-
jék a barátságot, közelebb kerül-
jenek Istenhez, és apaságról, fér-
fi szerepekről beszélgessenek.

BABA-MAMA KLUB
A közösség 201 5-ben indult út-

nak. Az édesanyák havonta talál-
koznak kicsi gyermekeikkel együtt.
A közös ima, tapasztalatcsere, lel-
ki megpihenés mindig új lendüle-
tet ad az életünkben. Természe-
tesen nem csak rólunk szól, ha-
nem az is cél, hogy a kisgyermeke-
ink is jól érezzék magukat a plé-
bánián így velük minden alka-
lommal mondókázunk, hangsze-
rekkel ismerkedünk és játszunk.

NŐI KÖR
Terveink szerint a férjeink jó

példáját kötve mi, édesanyák is
szeretnénk összejönni havonta
pár órára egy kis lelki töltekezés-
re a plébánián. Az édesanyák-
nak van a legnagyobb szüksége
a töltekezésre, hiszen hogyan
tudjuk szeretetünket folyamato-
san sugározni a családunk: a
férjünk, gyermekink és a nagy-
szülők felé egyidejűleg, ha nem
töltekezünk.

SZÜLŐK ISKOLÁJA
201 5. ősszén indult a szülők is-
kolája, ami egy 1 0 alkalomból ál-
ló előadássorozattal kezdődött.
Minden hónap második keddjén
délelőtt gyűltünk össze a plébá-
nián az egész városból és a kör-
nyező településekről is, édesa-
nyák gyermekeinkkel együtt,
hogy a meghívott előadó gyakor-
latba is jól átültethető nevelési
módszereit megismerhessük,
hogy jobb, türelmesebb és kö-
vetkezetesebb anyákká válhas-
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sunk. A nyári szünetet követően,
idén ősztől ismét folyatjuk ezt a
fórumot, ami azzal színesedett,
hogy most negyed évente lelki-
gyakorlat tart nekünk Tibor atya,
hogy így a sok módszertan mel-
lett Istent is segítségül hívjuk az
anyai hivatásunk gyakorlásába.

Ivonyné Szarka Melinda

PROGRAMJAINK:
- Adventi időszakban Rorate

szentmisék lesznek 6.30-kor.
Utána szeretetvendégség .

- Nov. 26.szombat. 1 4.00-től ad-
venti koszorúkötés, lelkinap a
kápolnában: 1 6.00 Szentmise,
utána filmvetítés.

- Nov. 27. vasárnap 1 8.30: Püs-
pöki lelkigyakorlatos szentmise.

- Advent vasárnapjain 1 8.00-
kor városi gyertyagyújtás a
Szt. Hedvig Szobornál.

- Dec. 4. Adventi élelmiszer gyűj-
tés a misékhez kapcsolódóan.

- Dec. 1 0. szombat. 1 7.00: szent-
mise a Fehéreknél. 1 7.30 Ádven-
ti hangverseny. (Monori, Vasadi
zenészek) A Regőczi kápolnában
nem lesz szentmise ezen a napon.

- Dec. 11 . vasárnap. Munkatársi
ebéd a plébánián.

- Dec. 24. 1 6.00 Pásztorjáték,
21 .30: Áhitat, 22.00: szentmise

a kápolnában, 23.30: Áhitat,
24.00: éjféli mise.

- Dec. 31 . 1 8.30: Hálaadás.
- Január 8. vasárnap 11 .00: Hen-
tesek miséje.

- Január 1 5-22. Ökumenikus i-
mahét.

- Január 24. Vasárnap 1 6.00 je-
gyesoktatás.

- Január 25-29. Bannői hét a
Regőczi kápolnában.

- Febr. 1 1 . szombat du. Farsang
a Galamb utcai Oktatási központban.

Az Egyház ötödik parancsa:
"Egyházadat anyagi

hozzájárulásoddal támogasd! "

Egyházi hozzájárulás a plébánián, a
sekrestyében, az egyházi adószedő-
nél és a templomban kihelyezett csek-
keken fizethető.
A Felsovárosi Plébánia számlaszáma:

11 742094-201 22841
- Irodai idő a plébánián:

Hétfő: 1 5.00 - 1 7.00,
Kedd: 9.00 - 1 2.00, 1 5.00 - 1 7.00,

szerda: 9.00 - 1 2.00, 1 5.00 - 1 7.00,
péntek: 8.00 - 1 0.00, 1 5.00 - 1 7.00

A plébánia honlapja:
www.feherektemploma.hu

e-mail : vacfelsovaros@gmail .com
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