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2017. ADVENT

Advent van. Maga az évszak
is arra sarkall minket, hogy be-
felé figyel jünk és legyünk nagy-

lelkűbbek az Istennek ajándékozott
időben. Évről évre meghív a készület
ideje arra, hogy amint az ószövetsé-
gi nép, mi is kivonul junk megszokott,
időnként talán megalkuvásokkal tel i
életünkből, s új lendülettel indul junk

el az ígéret földje felé.
Sokféle hasonlattal lehetne bemu-
tatni, hogyan készítsünk helyet a
születendő gyermek számára éle-

tünkben. Amikor a repülőgép leszálló-
félben van, kivi lágítják a leszállópá-
lyát, eltakarítják onnan mindazt a sa-
rat, egyenetlenséget, ami a leszál-
lást megnehezítené. Ehhez is ha-

sonlíthatnánk az Úr érkezésére való
előkészületünket. C. G. Jung szerint

az embernek mindig tudnia kell ,
hogy ő csak istál ló, amelyben isten

megszületik, nem kész palota, amely
Isten fogadásához il lenék. – Mi min-

dig szeretnénk kiérdemelni Isten
szeretetét erőfeszítéseinkkel, de
előbb-utóbb be kell látnunk, hogy

sosem leszünk méltók az ő fogadá-
sára. Mindig istállók maradunk, amely-

ben trágya és szemét található.
Karácsony ünnepe ugyanakkor azt
bizonyítja, hogy Isten Fia szabadon,
szeretetből, ingyen és elvárás nél-
kül akar minket megajándékozni
önmagával. Egy életen keresztül

tisztogathatom magam, hogy

méltó és akalmas hajléka
legyek, mégsem leszek az so-
ha. Ezért jobb, ha inkább enge-
dem, hogy a kegyelem ereje vigye
végbe életemben mindazt, ami szük-
séges az isteni gyermek befogadá-
sához. Természetesen törekedhetek
rá, hogy alkalmas leszállópálya le-
hessek, de a csodát szinte észrevét-
lenül Isten fogja végbevinni az
életemben.
Mária igent mondott szívében, és
elindult egy isteni kalandra, bár nem
tudta mire vállalkozik. Anya akart
lenni, életet adni, lényét átadni egy
másik lénynek. De hogy van az,
hogy az emberiség életét hordja ma-
gában? És József, az ember? Ő is
csendben volt, a titkot magába zárta
és őrizte. Magához vette Máriát. El-
fogadta a másnak elfogadhatatlant.
Ebben a kiszolgáltatott létben óva-
tosan, félve, gyöngéd biztatással ölel-
te magához őket az Isten szeretete.
Jézus majd ezt a mozdulatot adja
tovább a kereszten az egész embe-
riség számára. Isten ott ölel át ben-
nünket, ahol élünk, ahol épp tartunk
a felé vezető úton.
Az idei adventben is szállást vesz
otthonunkban, melynek állapotát
látva, mentegetőzve nyitjuk résnyire
előtte az ajtót, s ő belép, hogy szere-
tetének melegével felmelegítse
kihűlt szívünket.

Szeretettel Tibor atya

Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia



Adventtal új egyházi év kezdődik.

Kosztolányi Dezső ifjú korában
elvesztette hitét, és csak élete vé-
gén lett ismét vallásossá. De nem
hívő korában is közelál lónak érezte
magához a katol icizmust, mert azt
mondta, hogy ez a vallás szép.
Egy alkalommal így nyilatkozott

egy pap-költő barátjának: „Olyan
páratlan, tündöklő vallás egy sincs,
mint a tiétek. Tiszta költészetT Ti
nem is sejtitek, milyen széppé és
változatossá tettétek az életet,
amely magában fárasztó és unal-
mas. Ti ünnepeitekkel részek-
re bontottátok az évet. Szol-
gálatába állítottátok fel a
csúcsokat: építészetben,
szobrászatban, festé-
szetben, zenében, köl-
tészetben egyaránt.
November 1 -jén, ami-
kor kezdődik az őszi vö-
rös hervadás, kiviszitek
az embereket a temetőbe
és meggyújtjátok a kegye-
let gyertyáit és mécslángjait.
Virággal borítjátok a sírokat, és fi-
gyelmeztetitek a világot az elmúlás-
raT Amikor megjön a december,
hajnal i misét tartotok. A hajnal i kék
ködben lámpásos emberek bandu-
kolnak a kivilágított kis falusi templo-
mok felé, és tel i torokkal éneklitek
az „Ó fényességes szép hajnal”
kezdetű ódon adventi éneket. A
nappalok egyre rövidebbek lesznek,
a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb.
És ti azt mondjátok: nem kell félni.
Majd jön valaki, aki elűzi a sötétsé-
get és sose látott fényt gyújt a vi-
lágnak. Az adventi emberek remél-
nek és várják a fényt. A várakozás-
ban kicsordul az ajándékozási kedv.
Titokban vásárol játok szeretteitek-

nek az emléktárgyakat, hogy szere-
tettel ünnepeljétek együtt a fény
születését. És a sötétség mélypont-
ján, december 24-én, amelyet
„szentestének” neveztek, megren-
dezitek Jézus születésének má-
morában azt a hallatlan és páratlan
karácsonyi tűzi játékot, amelynek
sziporkái New Yorktól Tokióig lát-
szanak. – Akkora az öröm, hogy a
világ táncra perdül. De pár hét múl-
va ismét üstökön ragadjátok az
embert és azt mondjátok neki: Elég

volt! Hamut hintetek a kijóza-
nult fejekre és azt mondjá-
tok: Emlékezzél ember,
hogy porból vagy és por-
rá leszel! És igyekeztek

meggyőzni a világot,
hogy mindenkinek szen-
vednie kell . A Kálváriára
járatjátok az embereket
és a szenvedés szépsé-
geit magyarázzátok nekik.
És megjön a nagyhét. Elné-

mítjátok a harangokat. Felál-
lítjátok a nagy Halott sírját. És döb-
benve áll a vi lág a nagy ravatalnál.
De nagyszombaton felzúgatjátok a
Rómából visszatért harangokat.
Aranyos karingbe öltöztök, és meg-
indul az öröm mámorában ujjongó
körmenet. – Alleluja! Föltámadt
Krisztus e napon. A körmenet sze-
gélyén sorfalat ál lnak a fák, zöld
rügyekkel figyelnek rátok. – Igen!
Igen! – mondogatják. Valóban itt
van a feltámadás, a tavasz. Olyan
szép mindez, hogy az egyházhoz
akkor sem volna szabad hozzá-
nyúlni, ha Isten nem volna sem
égben, sem bennünk. Ha valami
szörnyű hatalom kipusztítaná a vi-
lágból a virágokat, a színeket és



hamuszürkévé tenné a földet, vagy
eltörölné a modern ember játéksze-
rét a sportot, nem okozna akkora
kárt, mintha az egyházat törölné el.”
Te ismered-e az egyházi év

szépségét, mondanivalóját?
Karácsonyt – Krisztus születésé-

nek ünnepét – a szeretet ünnepének
tekinti a legtöbb ember. Talán nem
is járnak messze az igaságtól. Jézus
megtestesülése az isteni szeretet
túlcsordulása az emberiség felé.
Így nem egyszerűen a szeretet ün-
nepe, hanem a Mennyei Atya
szeretetének az ünnepe, aki
olyan nagyra értékel ben-
nünket, hogy nekünk
ajándékozta a Fiúistent.
Ráadásul emberként
adta nekünk. Isten a
számára legértékeseb-
bet adta, azért mert tud-
ta, hogy csak az Ő Fia
az egyetlen, aki Őhozzá
emelhet bennünket. Az
Atya Jézusban a legtöbbet
adta nekünk, amit csak adhatott:
mindenét, önmagát. Isten, aki ön-
magát teljes valójában ajándékozza
nem csupán egy emlék, amire visz-
szagondolunk Karácsonykor. E
misztérium a jelen pilanatban is
zajl ik, hiszen a Fiúisten most közli
velünk saját életét az eucharisztiá-
ban és a Szentlélekben. Most is
kész mindent elveszíteni, hogy mi
boldogok legyünk és Istennél le-
hessünk. Ha ezeket a titkokat meg-
értjük, vagy egyáltalán csak meg-
sejtjük, akkor igazán lehet okunk
örülni és ünnepelni.
Ünnepelni Isten szeretetét és az
emberi nem legnagyobb ajándékát,
a Krisztust. Sőt ha hagyjuk, hogy

ezek a titkok megérintsék és ala-
kítsák a szívünket, akkor mi is ked-
vet kapunk Isten önzetlen és önma-
gát ajándékozó szeretetét tovább-
adni, vagy akár életformánkká tenni.

Felvonót szeretnék!
Mindig vágytam arra, hogy szent
legyek, de jaj, amikor a szentekhez
hasonlítottam magam, megállapí
tottam, hogy oly nagy a különbség
köztünk, mint az égbevesző hegy
csúcs és a hitvány homokszem kö
zött… Bár el is csüggedhettem

volna, ezt mondtam magamnak:
a jó Isten nem sugallhat meg

valósíthatatlan vágyakat,
ezért kicsinységem elle
nére is törekedhetem az
életszentségre. Nagyob
bá lenni nem tudok, el
kell hát viselnem magam
olyannak, amilyen va

gyok, minden tökéletlen
ségemmel együtt, de meg

akarom keresni a módját,
hogy az égbe jussak, éspe

dig egy kicsi, nagyon egyenes,
nagyon rövid, egészen új kis úton
keresztül.

Egy felvonót szeretnék találni,
hogy Jézushoz emelkedjem, mert
túlságosan kicsi vagyok ahhoz,
hogy a tökéletesség meredek lép
csőfokait járjam. És e szavakat
olvastam le az Örök Bölcsesség
ajkáról: „Ha valaki egészen kicsi,
jöjjön hozzám!” És tudni akarván,
hogyan bánsz az egészen kicsivel,
íme ezt találtam: „Miként az anya
ringatja gyermekét, úgy vigasztal
lak meg téged, a keblemen hordoz
lak és a térdemen ringatlak” A fel
vonó tehát a Te két karod, Jézu
som! Ehhez nem kell nagyobbod
nom, elég csupán egészen kicsiny
nyé válnom.

Lisieuxi Szent Teréz

Felvonót szeretnék!



Szövetségi lét.

Jeremiás prófétánál olvashatjuk:
„Igen, jönnek napok – mondja
az Úr –, amikor új szövetséget
kötök Izrael házával és Júda
házával. De nem olyan szövet
séget, mint amilyet atyáikkal kö
töttem azon a napon, amikor
kézen fogva kivezettem őket
Egyiptom földjéről. Azt a szövet
ségemet ugyanis megszegték,
holott én uruk voltam – mondja
az Úr. Ez lesz az a szövetség,
amelyet majd Izrael házával
kötök, ha elérkeznek azok a
napok – mondja az Úr: Bense
jükbe adom törvényemet, és a
szívükbe írom. Én Istenük le
szek, ők meg az én népem lesz
nek.” (Jer.31.3234)

I . Az ember keresi Istent. Isten
adott jeleket, hogy rátalál junk.
a/ a világban lévő rend rende-
zőre utal.
b/ Az emberben lévő vágyak túl-
mutatnak az emberen. Vágyunk
a tudásra, gazdagságra, öröm-
re, szeretetre, mindig falakba

ütközünkT A végtelenre vá-
gyunk. Várakozásaink kiirthatat-
lanok. Szent Ágoston: "Nyugta
lan a szívünk amíg meg nem
nyugszik benned Istenünk..."
1 . Az Isten ösztön elnyomható
(Nem helyes Istenkép..) mert
szabad akaratunk van.
2. Az Isten ösztön megtéveszt-
hető. Álértékek, könnyen válnak
cél értékké, .
3. Az Isten ösztön kitörölhetet-
len. Elnyomható, becsapható,
de periódikusan új erővel feltör.
- Késői megtérők.
4.Az imaT.
5.Az ember keresésére Isten
válaszol. Isten szólt hozzánk,
ezt leírták, hogy rátalál junk. A
szentírás Isten szerelmes levele
hozzánk, iránytű, lámpás.
„Amint az eső és a hó lehull és
megöntözi a földet és termővé

teszi, úgy lesz az én igémmel is.
Elvégzi amiért küldtem.”

I I . Válasz az ember végtelen
utáni vágyódására. Minőségi
kapcsolatok építése.
- Természetes: házasság, kö-
zösség,barátság.
- Természetfeletti: Isten, Szentek.
Az Istennel való találkozás fé-
nyét átélhetjük természetes kap-
csolatainkban. Igaz hogy csak
időlegesen, "tükör által homá
lyosan." De mégis ilyenre vá-
gyunk... Gazdag, személyes dia-

Szövetségi lét



lógusra, kölcsönösségre. A
végtelen Isten a véges emberrel
személyes szövetségre akar lép-
ni. A házastársi szövetségben
is: Beoltódunk egymásba. Ahogy
a szőlővessző nem tud élni a tő-
ke nélkül, a házaspárok sem él-
hetnek egymás nélkül. Nem akar
élni. Nem gyümölcsöző úgy élni.
A keresztény közösség, barát-
ság is a szövetségi lét színtere.
A szövetségi élet jel lemzői: Ál-
landó és kölcsönös.
1 .Kiszolgáltatottság és függés.
Ez egy önkéntes függés szabad
belső elhatározás alapján. Állan-
dóan megújítom. Igazi odaadott-
ság, mert tudom, hogy jót teszel
velem. Ez sebezhetőséget je-
lent. (szeretni annyi, mint fele-
melem a sorompóimat) Akkád
tábla: „Akit szeretsz, annak az
igáját is hordozod” – Istennel va-
ló kapcsolatban is. Isten kiszol-
gáltatta magát nekem: ”Az ajtód
előtt állok és kopogok.” Függ
tőlem, hogy beengedem-e Isten
is megéli a kölcsönösséget szö-
vetségesével. A mindenható Is-
ten munkatársa lehetek.
2.Kiegészítés és egység. Kiegé-
szítjük egymást: férfi és nő. Ami
könnyen megy egy nőnek, a fér-
finak nem, és forditva. Számta-
lan dologban támaszkodunk
egymásra, egység. Ugyanez
természetfeletti síkon is. A véges
ember végtelen kiegészitést

kaphatT
3.Megpróbáltatás és szeretet ta-
núság. Mindig problémák elé
ál lítják egymást a szövetsége-
sek. Változunk, változnak a kö-
rülmények. Nem tudjuk kiszámi-
tani, hogy a másik mit fog tenni. ,
és rábíztam magam. Ez egy
megpróbáltatás. Beteg lesz, fá-
radt, nem úgy válaszol. . . A
megpróbáltatásra a válasz min-
dig a szeretet tanúsága. „Nem
értelek, de szeretlek”, de a tied
vagyok akkor is. Istennel kap-
csolatban is átél jük. Tele vannak
a zsoltárok megpróbáltatások-
kal: Uram, pont én? Nem értem.
Miért? Jézus: Miért ez a kehely
— Miért hagytál el? Szeretet ta-
núság: „Kezedbe ajánlom lel
kem”. Hihetetlen erős ez a meg-
próbáltatás. Mária is átél i a ke-
reszt alatt. Válasza: hit: Isten
mindent jobban tud. (Mária hité-
vel hinni, amikor valamit elveszi-
tesz. „Minden elszakadás egy
megtett jótól, egy tégla, amely-
ből megépül bennünk Mária.”

Szövetségi lét



Hányszor akar valamit mon-
dani és nem hall juk meg. késle-
kedünk. Az Ő válasza: szeretet
tanúság: ha mi meg is tagadjuk,
Ő azért hű marad. . ”a szeretet
nem abban áll, hogy mi szeret
jük Istent, hanem Ő előbb sze
retett minket, amikor még bű
nösök voltunk. ”

MÉGIS szeretet Teréz anyától:

Az emberek esztelenek, kö
vetkezetlenek és magukba

fordulnak,
mégis szeresd őket!

Ha jót teszel, megvádolnak,
hogy önzés és hátsó gondolat

vezérli cselekedeteidet,
mégis tégy jót!

Ha sikeres vagy,
hamis barátokat és igazi

ellenségeket szerzel,
mégis érj célt!

A jó, amit ma teszel, holnap már
feledésbe megy,

mégis tedd a jót!
A becsületesség s őszinteség

sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!

Amit évek alatt felépítesz,
lerombolhatják egy nap alatt,

mégis építs!
Az embereknek szükségük van

segítségedre,
de ha segítesz, támadás érhet,

mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid

csak van,
s ha verést kapsz cserébe,

mégis a legjobbat add a világnak,
amid csak van!

4. Képviselet és felcserélhető-
ség. . Egy szövetségi létben
egymást képvisel ik. A házastár-
sam (barátom) szemével nézem
a világot:— ez neki ízlene — ez
neki tetszene - ezt haza viszem
mert ez neki jó. Fölcserélhető:
Mintha te lennél ott - „Aki meg
vall engem az emberek előtt én
is megvallom Atyám előtt”. Ál-
landó és kölcsönös ez.
5.Terhelhetőség és igénybeve-
hetőség. A szeretetkötelék mér-
téke szerint. Ha nincs meg ez a
szövetségi lét, ez az egymásba
oltódás, ez a kiegészülés, en-
nek a tel jességnek az öröme,
akkor minden teher nemkivána-
tos lesz: - "Na ez most már
elég. Nekem is van jogom". Egy
szövetségi létben nem mérics-
kél az ember (egy beteg gyerek-
nél, nem méricskél). Megterhel-
hetőség: - „Neked szabad, Tőled
elfogadom, Érted megcsinlom”.

Szövetségi lét



Nem elég a jogszövetség, amely-
ben jogok és kötelességek van-
nak. Szeretet szövetség.

I I I . A szövetségben élő ember
jellemzői.
1 . Laza (nem görcsöl). Bizalom:
nem mindent én csinálok, van
szövetségesem akire támasz-
kodhatok, akivel kiegészülhetek.
A természetfeletti szövetségben:
Ő a fővállalkozó.
2. Eszköz tudat, hagyom magam
használni. Eszközöd vagyok.
Idomulok hozzád, alkalmazko-
dok. (Néha nem könnyű).

A mester kezében vagyok.
Egy kosárlabda az én kezemben

kb. 3000 forintot ér.
Michael Jordan kezében kb. 290

milliót.
Attól függ, kinek a kezében van.

Egy teniszütő az én kezemben nem
ér semmit.

Ha a teniszütőt Gabriella Sabattini
fogja, akkor megnyeri a Világkupát.

Attól függ, kinek a kezében van.
Egy bot az én kezemben arra jó,

hogy elkergessem a kutyákat.
Egy bot Mózes kezében ketté
választja a hatalmas tengert.

Attól függ, kinek a kezében van.
Egy parittya az én kezemben egy

gyermekjáték.
Egy parittya Dávid király kezében

hatalmas fegyver.
Attól függ, kinek a kezében van.
Két hal és öt kenyér az én ke
zemben két halas szendvics: a

tízóraim.
Öt kenyér és két hal Jézus ke

zében jóllakat ezreket.
Attól függ, kinek a kezében van.

Szögekkel a kezemben elkészít
hetek egy madáretetőt.

A szögek Jézus kezében meg
váltást hoztak az egész világnak.
Attól függ, kinek a kezében van.

Tehát tedd le a törődöttségedet, a
félelmeidet, az aggódásaidat,
a reményeidet, az álmaidat, az

életed, a kapcsolataidat,
a családodat

és az egyházadat
az Isten kezébe,

Hiszen tudod:
ATTÓL FÜGG, KINEK A KEZÉBEN

VAN!”

Ács István pp." Egy gyűrött pa
pírdarab vagyok. Valaki felvett,
kisímitott, üzenetet írt rám."
Teréza anya: "Egy ceruza va
gyok Isten kezében, amivel
szerelmes levelet ir a világnak."
3. A szövetségi lét gyümölcsöket
terem: Szinergia. Ami igazán
összeadódok az új minőség
lesz, több. (férfi + nő = gyermek)
munkatársi egység = hatékony-
ság. Egy kórus = összhangzat. A
Vadludak „V” alakban repülnek,
kötelékben 71% több utat
tesznek meg.
4. Veszély: a végtelen utáni vágy
beleragad a végesbe. (hatalom,

Szövetségi lét



élvezet.), megmarad a fej-
ben. Túl sok az eszme. Az Is-

ten nem a ma Istene. Egy távoli
valaki, nem merünk ráhagyat-
kozni. Amikor nem merünk a
másikra támaszkodni, egymás
mellett élünk, ez nem szövet-
ségi lét. – A szeretetképesség
fej letlen, infanti l is, gyermeteg
szinten marad. Maga körül fo-
rog, önzőség, hiszti .

IV.Tennivalók: Praktikus
gondviseléshit kinevelése.
1 . Hogyan jön elém Isten a hét-
köznapokban : Állapotbeli köte-
lességeink jelzik számunkra Is-
ten akaratát.
2. A dolgok kis prófétává válnak.
Minden róla beszél. Egy jel lé
vál ik. Minden lehet jel ! ! - A szö-
vetségesem jelévé válik. Ez le-
het a természetes szövetségben
is. A lét ki jelentéseinek, a jövő
felszólításaivá kell válniuk. Isten
konkrét szavát hal lhatjuk kiT

Babits Mihály:

Tudod hogy érted történnek
mindenek  mit busulsz?

A csillagok örök forgása néked
forog

és hozzád szól, rád tartozik, érted
van minden dolog

a te bünös lelkedért.

Ó hidd el nékem, benned a Cél és
nálad a Kulcs

Madárka tolla se hull ki,  ég se
zeng,  föld se remeg,

hogy az Isten rád ne gondolna. Az
Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet és
földet s tengereket,

hogy benned teljesedjenek,  s
korok történetét

szerezte meséskönyvedül,  s
napba mártotta ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.

Kinek színezte a hajnalt, az
alkonyt, az emberek arcát? Mind

teneked!
És kinek kevert sorsokat és örömet

és bánatot,
hogy gazdag legyen a lelked? És

kinek adott
annyi bús szerelmeket,

szerelmek bűnét és gyászát? s
hogy bűn és gyász egysúlyú

legyen,
eleve elosztott számodra szépen

derűt és borút,
sorsot és véletlent, világ nyomorát,

inséget, háborút,
mindent a lelkedre mért

öltöny gyanánt: (...)

3. A létrenden keresztül beszél:
adottságaim, tehetségem, lehe-
tőségeim jelzik Isten akaratát.
4. „A pil lanat konszekrációja”-
Megélni a MOST-ot. Jelenpil la-
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nat ahol Isten akaratát megtehe-
tem. Keresni kel l . Mit akarsz
mondani. Reggeli imádság - be-
lemártom magam ebbe a kér-
désbe. Hogyan jön ma elém Is-
ten.
5. A kegyelem tapadási pontjai,
amikor a dolgok kis prófétává
váltak - Ezáltal kifej lődik az el-
sődleges értékek érzékszerve,
antennája. Ez a lelkület vezet el
az áldozatkészséghez. A szen-
tek mindenben meglátják szö-
vetségesüket. Isten akaratában
válunk szentté. Elég a kegyelem
tapadási pontjait kifej leszteni. Ki
fog fej lődni az örömteli áldozat-
vál lalás. A szenvedés nem me-
het elébe a szeretetnek. Csak
mindig a szeretet járhat elől. A
földbe rejtett kincsT Rátalál. . .
örömében eladja mindenét (ez a
sorrend). Szent Pál rátalál Isten
végtelen szeretetére: „Érte min
dent elvetettem, sőt szemétnek
tekintettem, csak hogy Krisztust
megnyerjem.” Soha nem szabad
valamiről lemondani valamiről
puszta önmegtagadásból. Ez
öncsonkítás. A kereszténységtől
idegen. (De azt megfertőző ma-
gatartás!) Sok embernek azért
nem megy a Krisztusi élet mert
Krisztus nélkül akarja megva-
lósítani. Nem parancsokat kel l
megtartani, hanem viszontszere-
tem az Urat! Válaszolok az Ő
szeretetére. Ezért tarom meg pa-
rancsait tel jes szívemből.

6. Személyes kapcsolat épí-
tése: Igazi kötődéssel - kitágított
énembe fogadom a másikat,
otthon vagyok nála. Szövetségi
lét. Kedvenc elfoglaltságod va-
gyok. Fontos vagy nekem.
7. Minden mértéktelenség ke-
rülése. Nem ragadok bele a
másodlagos értékekbe! Mérték-
letesség! ! Ne ragadj le! ! ! Tovább
tudj lépni. Program.
8. Isten jelek mindenütt. A kö-
zépkorban a határban az út
végén: kereszt, a szobafalon ke-
reszt, a harangszó, imára hív.
Étkezési keresztvetés. Jelek:
Közel tartanak Istenhez. Fontos
szerepe van a kis jeleknek a ter-
mészetes kapcsolatokban is.
Gyűrű, SMS, virág. Amikor min-
den féle befolyások jönnek: Egy
kis jelben felvi l lantjuk: I tt vagyok
Veled!
9. Isten gyermeki lét maga-
tartása. – bizalom, odaadás,
megelégedettség.

Mindent Tőle várni,
Mindent Neki tenni...
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AWimexek kicsi fa-
emberek voltak. Min-
degyik faembert egy
Éli nevű fafaragó ké-
szítette, akinek a mű-
helye a falu feletti domb tetején
állt. Mindegyik Wimex más és
más volt. Némelyiknek hoszszú
orra volt, a másiknak nagy sze-
me néhányan közülük magasak
voltak, mások pedig alacsonyak.
De mindnyájukat ugyanaz a fa-
ragó készítette, és mindannyian
ugyanabban a faluban életek.
A Wimexek mindennap reggeltől
estig ugyanazt csinálták, mat-
ricákat ragasztottak egymásra.
Mindegyiküknek volt két dobo-
za: az egyikben arany csil lagok
voltak, a másikban pedig szürke
pontocskák. A Wimexek város-
szerte mást se csináltak csak
naphosszat ezeket a csil lagokat
és pontokat ragasztgatták egy-
másra. A szépek, akiknek a fá-
juk sima volt, a testük jó, mindig
csil lagokat kaptak. De ha valaki-
nek a fája durva volt, vagy a fes-
ték lepergett róla, szürke ponto-
kat kapott a többi Wimextől.
Amikor csil lagot kaptak, a Wi-
mexet olyan jó érzés töltötte el,
hogy gyorsan csináltak megint
valamit, hogy újfent kapjanak
egy csil lagot.
Mások ellenben csak keveset
tudtak felmutatni, s így szürke
pontokat kaptak. Pancsenelló is

i lyen volt. Bár ő is megpróbált
magasra ugrani, mint a többiek,
de mindig elesett. Amikor ele-
sett, a többiek köréje gyűltek, és
szürke pontokat adtak neki. Né-
ha, egy-egy ilyen szerencsétlen
esés során Pancsenellónak
megsérült a fája – ekkor a töb-
biektől újabb pontokat kapott.
I lyenkor próbálta megmagyaráz-
ni, hogy miért esett el, de men-
tegetőzése esetlenül sült el és
végül újabb szürke pontokat
adtak neki. Egy idő után Pancse-
nel lónak olyan sok szürke pontja
lett, hogy az utcára sem akart
kimenni. Attól félt, hogy valamit
rosszul fog csinálni és akkor a
Wimexek megint egy újabb
szürke ponttal válaszolnak.
Egy idő után Pancsenelló hitt
nekik. „Nem vagyok jó Wimex” –
mondogatta. Ha néha mégis el-
ment hazulról, olyan Wimexek
társaságát kereste, akiknek
szintén sok szürke pontja volt.
Közöttük jobban érezte magát.
Egy napon találkozott egy olyan
Wimex-szel, akihez foghatót
azelőtt még soha nem látott.
Nem voltak rajta se szürke
pontok, se pedig csil lagok. Csak
egyszerűen fa volt. Krisztinának
hívták. Na, nem mintha a Wi-
mexek nem próbáltak volna meg
rá is matricákat ragasztani de a
matricák egyszerűen nem
ragadtak rá. Néhányan csodál-
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ták Krisztinát, mivel nem voltak
rajta i lyen pontocskák, s rohan-
tak hozzá, hogy csil lagokat ag-
gassanak rá. De azok leestek ró-
la. Mások lenézték, mivel nem
voltak rajta csil lagok és szürke
pontot nyomtak rá, ám azok is
leperegtek.
„Ilyen szeretnék lenni” – gondol-
ta Pancsenelló. „Nincs szüksé
gem senkinek a bélyegére.”
Megkérdezte tehát a matrica

nélkül i Wimexet, hogy neki hogy
sikerült ezt megcsinálni.
– „Könnyen.” felelte Krisztina.
„Mindennap elmegyek és meg
látogatom Élit.”
- „Élit?”
- „Igen, Élit, a fafaragót. Ott va
gyok vele a műhelyben”
- „Miért?”
- „Hát miért nem jössz és nézed
meg te magadnak? Menj fel a
hegyre, ő ott van.” –s ezzel a
matrica nélküli Wimex megfor
dult és továbbugrált.
- „De biztosan nem is akar majd

velem találkozni!” – kiabálta
Pancsenelló, de Krisztina nem
hallotta meg. Pancsenelló tehát
hazament. Leült az ablaknál és
nézte a faembereket, amint buz-
gón sürögtek-fogotak és adogat-
ták egymásra a csil lagokat és
pontokat.
- ”Ez így nem jó. ” motyogta ma-
gában és elhatározta, hogy meg-
látogatja Élit.
Felment a szűk ösvényen a

hegytetőre, és belépett a mű-
helybe. fa szemei kerekre nyíl-
tak a csodálkozástól, amikor
meglátta a hatalmas méreteket.
Pancsenelló nagyot nyelt. „itt
aztán nem maradok” – gondolta
és megfordult, hogy lemenjen.
Ekkor hallotta, hogy valaki a ne-
vén szólítja. „Pancsenelló! ” A
hang mély volt és erős. Pancse-
nel ló megállt.
-„Pancsenelló! Milyen jó, hogy
látlak! Gyere, hadd nézzelek
meg!”
- „Te tudod a nevem?” –kérdezte
a kis Wimex.
- „Hát persze. Én készítettelek.”
Él i lehajolt, felvette és egy padra
ültette.
- „Hmmm…” –mondta a készítő
elgondolkodva - „Úgy látszik,
rossz jegyeket kaptál.”
- „Én nem akartam. Éli, igazán
mindent megpróbáltam…”
- „Ó, előttem nem kell védekez
ned gyermekem. Engem nem
érdekel, hogy a többi Wimex mit
gondol. ”
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- „Nem?”
- „Nem. És téged se kéne, hogy

érdekeljen. Kik ők, hogy csillago
kat meg szürke pontokat oszto
gatnak? Ők is Wimexek, ugyan
úgy mint te! Az, hogy ők mit gon
dolnak, az nem számít, Pan
csenelló. Csak az számít, hogy
én mit gondolok. És én úgy gon
dolom, hogy te nagyon értékes
vagy. ”
Pancsenelló nevetett. - „Én? Ért
ékes? De hát én nem is tudok
gyorsan menni, nem tudok ug
rálni, jön le rólam a festék…
Miért vagyok fontos neked?”
- „Azért mert az enyém vagy.
Ezért vagy nekem fontos.”
Pancsenellóra még soha senki
nem nézett így. Azt se tudta, mit
mondjon.
- „Mindennap vártam, hogy el
gyere.” – magyarázta Éli .
- „Azért jöttem el, mert talákoz
tam valakivel, akin nem voltak
bélyegek. ”
- „Tudom, ő már beszélt nekem
rólad. ”
- „Miért nem ragadnak rá a mat
ricák?”
- „Azért, mert eldöntötte, hogy az
amit én gondolok róla fontosabb
neki, mint amit az emberek gon
dolnak. A matricák csak akkor
ragadnak, ha hagyod őket.”
- „Micsoda?”
- „A matricák csak akkor ragad
nak, ha azok fontosak neked.

Minél inkább bízol a szeretetem
ben, annál kevésbé lesznek fon
tosak a matricák.”
- „Nem vagyok benne biztos,
hogy érteme amit mondasz."
- „Majd megérted. De az időbe
fog telni. Sok matricád van most
csak annyi a teendőd, hogy gye
re el hozzám mindennap. És
hadd emlékeztesselek arra,
hogy én törődöm veled.”
Éli leemelte Pancsenellót a pad-
ról és letette a fölre.
- „Ne felejtsd el – szólt utána Éli,
miközben a wimex kilépett a
házból – te értékes vagy, mert
én alkottalak téged. És én nem
tévedek.”
Pancsenelló nem állt meg, de a
szívében ezt gondolta: „azt hi
szem, ezt komolyan mondja. ”
És mikor ez megfogalmazódott
benne, egy szürke pont lehul lott
a földre. . .
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Bérmálkozók csoportjával
az Istenről alkotott képünkről be-
szélgettünk az elmúlt hetekben.
Az őszi szünet kezdetén közös
lelkigyakorlatot tartottunk a Re-
gőczi kápolnában. A Wimexek
meséje és a következő vers se-
gített abban, hogy helyesen is-
merjük meg, hogyan lát Ő ben-
nünket.

Isten válasza a miatyánkra.
Gyermekem, aki a földön vagy,

aggódva, magányosan és
kísértések között,

jól ismerem a te neved, ki
mondom, s így megszentelem,

mert szeretlek.
Sosem leszel egyedül:

benned lakom, és együtt
terjesztjük az élet országát,

amelyet örökségül adok neked.

Örülök, hogy megteszed aka
ratomat, én ugyanis a te
boldogságod akarom.

Ne aggódj, megkapod a min
dennapi kenyeret, csak azt

kérem, oszd meg
embertársaiddal.

Tudd, megbocsátom minden
bűnödet, még mielőtt elkövetnéd
őket, de kérlek, te is bocsáss
meg azoknak, akik bántottak

téged, vétettek ellened.
És hogy ne ess kísértésbe,
szorítsd jó erősen a kezem,
és én megszabadítalak a

gonosztól,
drága, egyetlen gyermekem!

Elsőáldozásra készülők
csoportja. Október közepén
találkoztunk először azokkal a
gyermekekkel akik elsőáldozás-
ra készülnek plébániánkon. Ha-
tan a Karolina iskolából, tizene-
gyen az Árpád iskolából. A plé-
bánián kéthetente péntek délu-
tán játékos foglalkozás kereté-
ben készülünk, a templomban
pedig vasárnapi 8.30-as mise
végén havonta egyszer találko-
zunk. Nagyon fontos, hogy a
családokból valaki kísérje a
gyermekek készületét.

Kirándulás kisgyermekes csa-
ládokkal Október második szom-
batján kirándulást hirdetettünk
Szendehelyre, ami nagyon kelle-
mesen sikerült. Szikrázó nap-
sütéses őszi napot tölthettünk
együtt egy a kisgyermekes csa-
ládok számára ideális helyen. A
püspöki palota előtt gyülekez-
tünk és nagy meglepetésére
pontban 9:40-kor minden beve-
zető nélkül elénekeltek egy kö-
szönőt, hiszen ezen a napon volt
a születésnapom. Többen a ki-
rándulásra bár nem tudtak ve-
lünk tartani, de erre odajöttek,
szabaddá tették magukat 9:30
és 9:50 között, hogy ezzel a kis
vi l lámcsődülettel, együtt fejezzék
ki megbecsülésüket és szerete-
tünket. Köszönöm! Tibor a.
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dr. Pécsi Rita Előadássorozata
Ez év februárjában elindítottunk

egy előadássorozatot házaspárok-
nak, kisgyermekes családoknak,
kamaszgyermeket nevelő szülők-
nek és mindenkinek, aki többet
szeretne tudni a mindennapi dönté-
seinket meghatározó belső folya-
matainkról. - Ha nem túlélni, hanem
megélni szeretnénk a hétköznap-
jainkat. - Ha a célunk a nevelés a
következmények fényében. Mindez
szakirodalommal, kutatási anya-
gokkal alátámasztva egy magával-
ragadó stílusú előadótól. . .
Eddig az alábbi témaköröket jártuk
körül: - Miért nem működik a "száz
szor is megmondtam, hogy?!" - Ta-
nulható a talpraesettség? Érzelmi
intel l igencia – A szív intel l igenciája -
Apának lenni nagy lehetőség, szent
feladat - Az értékelés nagyhatalom!
Vigyázzunk rá! Él jünk vele jól! - „A
stílus maga az ember” - A tanulás,
a megismerés egyéni útjai - A bű-
vös motiváció (szülők, tanárok, ve-
zetők álma: a motivált ember)
Az előadásokat Medgyesy István-
nak köszönhetően plakátokkal tud-
tuk népszerűsíteni, amit ezúton is
köszönünk neki. Az érdeklődők
száma minden esetben száz fölött
volt. A lelkesítő előadások alatt töb-
ben fel ismerésekre jutottak, el indult

a lélekmozgás. Már érzik, hogyan
kellene egyes szituációkban rea-
gálni. Ahhoz hogy ezt a gyakor-
latban is meg tudják valósítani, na-
gyon sok célzott próbálkozásra van
szükségük, és újabb megerősítő im-
pulzusokra, előadások és esetleg
kisebb létszámú beszélgetések
formájában.
Az előadó minden esetben azt ja-

vasolja, hogy a házaspárok együtt
vegyenek részt az előadásokon, hi-
szen a nevelés közös feladat. A kis-
gyermekes családokat azzal pró-
báljuk segíteni, hogy a szomszéd
helyiségben a Füzesi lányok vi-
gyáznak gyermekeikre; és kézmű-
ves foglalkozással várja őket Maká-
ryné Fodor Éva. Szolgálatukat na-
gyon szépen köszönjük!
A következő előadás 201 8 elején
várható. A helyszín a hűvös hóna-
pokban a Regőczi kápolna lesz. Sze-
retettel várunk minden érdeklődőt!

Ivonyné Szarka Melinda

Temető takarítás, temető rend.
Október 21 -én, a Kisváci temetőben
társadalmi munkára gyűltünk össze
közel húszan. Az elhanyagolt sírokat,
és azok környékét tettük rendbe.
Már tavaly meghirdettük a szelektív
hul ladékgyűjtést, de sajnos ezt nem
mindenki veszi figyelembe. A zöld-
hul ladékot komposztálni visszük, a
műanyagot az Önkormányzat segít-
ségével konténerben elszál líttatjuk.
A temetőfenntartás az egyház éle-
tében régen természetes volt. Az el-
múlt évtizedekben azonban kevés
energia jutott a temető fejlesztésére.
Tavaly a kerítést és a ravatalozót
felújítottuk. Az idén harangtorony
épült, új parcella táblák lettek elhe-
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lyezve. A sírokról elektronikus regiszt-
ráció készült. A sírhelyek megváltá-
sának feljegyzései nagyon hiányosak.
Elkezdtük ennek rendezését. Emiatt
többektől kértük, fáradjanak be a plé-
bániára egyeztetésre. Köszönjük a
megértésüket. 201 7-ben Temető Sza-
bályzatot készítettünk, melynek szö-
vegét az alábbiakban közöljük.

Tudnivalók a Vác Felsővárosi Te-
mető rendjének betartásáról
A Rendelkező köteles:
- a sírhely feletti bérleti jog megszer-
zéséről írásbeli megállapodást kötni
a Tulajdonossal (nyomtatvány a plé-
bánia irodán);
- a sírhely újra váltásáról a lejárat
évében a plébánia irodán nyilatkozni;
- a megváltott sírhelyek rendben tar-
tásáról, a sírjelek (kövek) biztonsá-
gáról gondoskodni, a sírhely körül i
utakat tisztán tartani;
- a sírhelyekben nyugvók azonosít-
hatóságát a sírjelen feltüteni ;
A Rendelkező jogosult:
- engedélyezni a betemetést, sírjel ál-
lítást, javítást a használati időn belül;
- a rendelkezési jogát írásban átru-
házni hozzátartozójára (nyomtat-
vány a plébánia irodán);
- a temető közcélú létesítményeit
ingyenesen használni ;
- a sírköves vállalkozótól garanciál is
munkát igényelni, a sírjelre biztosí-
tást kötni ;

Minden látogató kötelessége:
- a sírhely gondozásából származó
hulladékokat a szemétgyűjtő konté-
nerekben szelektíven elhelyezni;
- a balesetveszélyt (sírkövek, faá-
gak) a plébánia irodában bejelenteni;
- bejelenteni a sírhelyek vagy teme-
tői létesítmények megrongálását;
Munkavégzés sírhelyeken :
- Sírgondozás, növényzetgondozás
és murvázás kivételével minden te-
vékenységhez engedélyt kel l kérni ;
- Sírkőállítási munkát csak a sírhely
felett jogszerűen rendelkező kezde-
ményezhet a plébánia irodában
(nem a sírkövesnél!);
- Sírkőmunkák kizárólag az enge-
dély napjain, csak munkaidőben, a
kegyeleti tevékenység zavarása nél-
kül végezhetők;
- A pontosan kitöltött engedélyt az
ellenőrző személyek (az üzemeltető
és tulajdonos képviselője) felszólí-
tására be kell mutatni a helyszínen ;
TILOS
- a temetőben kegyeletsértő magatar-
tást tanúsítani (zajkeltés, sport, stb.);

- a sírhelyeket és a temető közcé-
lú létesítményeit (kerítését, vízcsap-
jait, útjait) rongálni;
- a Rendelkező és a Tulajdonos en-
gedélye nélkül a sírhelyen bármi-
lyen átalakítást végezni vagy vége-
zetni (sírjel vagy sírkő állítás, bon-
tás, javítás, csiszolás, csere, stb);
- a szabályzatban meghatározott
méreteknél nagyobb síremléket,
sírkövet ál lítani;
- a sírhelyeken kívül i területet be-
keríteni, lekövezni, felásni, feltölteni
vagy a talajt elhordani;
- a megváltott sírhely területén kívül
és az utakon padokat, egyéb aka-
dályokat elhelyezni;
- temető átláthatóságát 1 méternél ma-
gasabb növényzettel akadályozni.

Életünkből



Programjaink:
Nov. 26.Vasárnap 9.30: Pásztorjáték
szereposztás, 1 0.00: Bérmás hittan.
Dec. 1 . péntek 1 7.45: I fjúsági hittan
Dec. 2. 1 4.00: ADVENTI KOSZORÚ-
KÖTÉS a Regőczi kápolnában - lelki nap
Dec. 3. Advent I . vasárnap ünnepélyes
gyertyagyújtás a 8.30-as mise elején,
1 8.00-kor Városi gyertyagyújtás.
Egész nap tartós élelmiszer gyűjtés a
szegények javára.
Dec. 4. 6.30: Adventi időszakban Ro-
rate szentmisékmisék lesznek, utána
szeretetvendégség (Segítők jelentke-
zését kérjük)
Dec. 5. 9.00: Anyák lelkigyakorlata a
plébánián
Dec. 7. 1 8.00: Adventi készület a Cre-
dó házban. Vezeti :Csáki Tibor (Vár-
juk a híveket)
Dec. 8.1 8.30: Bérmás hittan
Dec.1 0. vasárnap 9.30: Elsőáldozók
oktatása, 1 2.00: Munkatársi ebéd a
Regőczi kápolnában
Dec. 1 5. péntek. 1 6.30: Kis ifi , 1 7.45:
- I fjusági hittan
Dec. 1 7. vasárnap 1 8.30: Adventi hang-
verseny: Megyessy Swartz Lucia, Cse-
reklyei Andrea operaénekesek és a
Cammerton együttes
Dec. 24. szentmise: 7,8.30,1 1 , Pász-
torjáték:1 6.00-kor, 22.00: Regőci ká-
polna, 24.00: Éjfél i mise (mindkét
szentmise előtt fél órával zenés iro-
dalmi áhitat lesz)

dec. 30. 1 6.00-tól Családos előszil-
veszter
dec. 31 . 1 6.00, 1 8.30:Hálaadás,
20.00 -tól Szilveszter
Jan. 7. 1 1 .00 Hentesek miséje
Jan. 1 4-21 . 1 8.00 Ökumenikus imahét
Jan. 21 .1 6.00: Jegyes oktatás
Jan. 24-28. 1 6.00. Regőczi kápolná-
ban Bannői hét. 28.-án 1 6.00-os
szentmisében betegek szentségének
ünnepélyes kiszolgáltatása.
Febr.3.szombat 1 8.00-tól Egyházköz-
ségi farsang a Galamb utcában.

Advent
Az Isten szavát

Mária transzformálja testtéT
Egy természetes vil lanykörtét
a tizezer volt felrobbantana,

kétszázhúszra kell transzformálni,
hogy világítson, melegítsen. .
ezért légy üdvözlégy Mária,
Isten szavával tel jesT
Teljesen átszőve. .
ahogyan a szövetet
átitatja a festék.
Az anyag marad,

csak a színe változik meg,
vörösre. .

Lángoló vörösreT
Lángolóan tisztítva,

Kiégetve minden szennyet!
Az elmúlt év alatt felkészültél-e?
Kitisztítva minden szennyet?

Felkészültél?
Megszülni a szentet?

Életünkből

A Felsővárosi Plébánia számlaszáma:
11 742094-201 22841

*

Irodai idő a plébánián:
hétfő, kedd: 1 5.00 - 1 7.00

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

*

www.feherektemploma.hu
vacfelsovaros@gmail.com




