
Csoda nélkül nem lehet élni.
Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te
és én, hanem az egész világ, az emberiség - amint mondják- hiszen
ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni – írja Márai
Sándor. Pil inszky János pedig ezt írja: - A karácsony a szeretet, és ád-
vent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár
- jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel.
Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni
tudja azt, ami az övé - szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől,
kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp
azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek,
órák percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban
megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelenté-
sében semmivel se kevesebb annál, amire vár.
Az Ő gondolataikkal kívánok áldott ünnepet minden kedves hívünknek.
A záró gondolatot pedig szívlel jük meg:
Aki ajándékokkal és ünnepi felhajtással akarja jóvátenni az év közben
elmulasztott lehetőségeket, az csak kompenzál és nem lesz boldog
karácsonykor.

Szeretettel Tibor atya

LELKIPÁSZTORI LEVÉL
Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia
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Hálaadás a 201 7. évért ... . .

Gyökössy Endre, azt mondja,
hogy „óriási különbség van ab-
ban, hogy az idő múlik vagy te-
lik.” Mert van, aki számára csak
múlik az idő, vagyis a múló idő-
ben egymás után mulasztja el
élete és örök élete „kairosait”,
Istentől kapott, soha vissza nem
térő alkalmait és lehetőségeit.
És van, akinek tel ik az ideje,
vagyis miközben a naptári idő
múlik, ő maga és élete megtel ik
Isten ajándékaival, Igéjével, Jé-
zussal. Adja az Úr, hogy a múló
időben tovatűnő éveink Jézussal
tel jenek meg.
Hisszük, hogy ebben az évben
nemcsak múlt az idő, de telt is.
Hálát adunk az elmúlt év min-
den napjáért, amit „kairos”-ban –
az Isten idejében” töltöttünk el.
Január harmadik hetében a

négy felekezet hívei - az ökume-
nikus imahét keretében - minden
nap más templomban közös
imára gyűltek össze. A reformá-
ció 500. évfordulójára emlékez-
ve havonta teológiai esték voltak
a Credó házban a négy feleke-
zet lelkipásztorainak vezeté-
sével.
Január utolsó hetében a Regő-

czi kápolnában Banneux-i napo-
kat tartottunk és megemlékez-
tünk Regőczi atyáról is. Az utol-
só este Beer Miklós püspök atya
volt a vendégünk. A betegek
szentségét ezen a napon szol-
gáltattuk ki idős testvéreinknek.

Február 11 .-én a Galamb utcai
Oktatási központban több mint
1 40-en búcsúztattuk a telet. A jó
hangulatú egyházközségi far-
sangba idén már bekapcsolód-
tak a fiatal házasok is.
Ebben az évben új színfoltot je-
lentett Pécsi Rita oktatáskutató
előadás-sorozata. Az érzelmi in-
tel l igencia, a bizalom pedagógiá-
ja volt a fő téma. Tomka Ferenc
atya a „Biztos út” könyvéről tar-
tott előadás-sorozatot.
Nagypénteken a Spinyéri kápol-
nához mentünk, keresztúton
több mint százan jártuk végig

Banneux-i napok
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Jézus szenvedésének állomá-
sait. Emlékezetes , igazi Istennel
eltöltött idő volt az a délelőtt.
Május 1 4-én 26 gyermek és 4
felnőtt járult először a szentáldo-
záshoz templomunkban.
Május 20.-án Egyházközségi

napunk volt a Spinyéri kápolná-
nál. A nyár folyamán még két-
szer tartottunk ugyanitt Egyház-
községi napot. Ezek az összejö-
vetelek összekovácsolják, érez-
hetően erősítik plébániánk kö-
zösségét.
Május 28.-án. felnőtt keresztelés
és elsőáldozás volt a Regőczi
kápolnában. Ezen a napon ál-
dottuk meg a Kisváci Temetőben
az új harangtornyot is. Ezen a
hétvégén a Vox Humana kórus
jótékonysági hangversenyt adott
a készülő új orgona javára.
Pünkösdkor egy busszal közel

ötvenen Csíksomlyóra zarándo-

koltunk. Felejthetetlen élmény
volt az a néhány nap, de különö-
sen a Hargita-fürdői szentmise,
amit a Pálos atyák templomában
éltünk át.
Úrnapján csodálatos virágsző-

nyeg fogadta az Oltáriszentsé-
ges körmenetet.
Június utolsó hetében napközi-
sek és elsőáldozók tábora volt.
Júl ius első hetében negyven hit-
tanossal Dömösön táboroztunk.
Közösségben, nagy szeretettel,
jócselekedetekkel építettük Noé
bárkáját. Júl ius utolsó hetében a
fiatal családok tábora volt Ke-
mencén. Ebben a táborban 1 6
család vett részt 35 gyermekkel.
Nagyon jó dolog volt megélni
Isten jelenlétét a sok család és
gyermek között. Augusztus 1 8-20
között Egerben a Szent János
házban 50 fővel egyházközségi
lelkigyakorlatunk volt. A nemzeti
ünnepen elzarándokoltunk Béla-
pátfalvára az ősi Ciszterci Apát-
sági templomba. Igazi feltöltődésFarsang

Keresztút
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volt, mély nyomot hagyott min-
denkiben az ott eltöltött 3 nap.
Augusztus utolsó napjaiban a
bérmálkozásra készülőkkel volt
lelkigyakorlatos tábor a Spinyéri
kápolnánál.
Szeptember 1 7-én az országos

„Nyitott templomok éjszakája” c.
kulturál is program keretében es-
te bemutattuk a Fehérek templo-
mának új orgonáját. Krisztus Ki-
rály ünnepe előtti szombaton be-
kapcsolódtunk az országos „Ki-
rály a királyod” szentségimádás-
ba. Több mint ötvenen jöttek el a
Regőczi kápolnába, hogy meg-
kezdjük a felkészülést a 2020-as
Eukarisztikus kongresszusra.
Advent második vasárnapján kö-
szöntük meg egy ebéd keretében

a plébániai közösség munkatár-
sainak szolgálatát. Az egyházta-
nács, az énekkar, a templom-
takarítók, templomőrzők, kánto-
rok, sekrestyések, irodai segítők
számára Isten áldását kértük. Az
adventi hajnal i misékre Istennek
hála sokan jöttek.

Az elmúlt év statisztikai adatai:
Keresztelés: 40 (1 felnőtt)
Elsőáldozás 26 (+4 felnőtt)
Esküvő 36 Temetés 76

*

Új év. Új elhatározások! ! ! ! ! !

Uram, ébreszd egyházadat, hogy
meglássa fogyatékosságait, mu-

lasztásait és új feladatait -
és kezdd rajtam.

Uram, építsd egyházközségedet,
adj másra figyelő, nyitott szívet

tagjainak –
és kezdd velem.

Uram,
Békességed és jóságod örömhí-
rét juttasd el mindenüvé a földre -

és kezdd nálam.
Uram, gyújtsd meg szereteted

lángját minden szívben –
és kezdd bennem.

Amen

Hittantábor Dömös
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Katekumen csoport

Kedves Testvérek! Mindenekelőtt
kérem, engedjék meg, hogy egy
pár mondatban bemutatkozzam.
1 993-ban születtem Vácon, szü-
leimtől édesapám után a Tibor
nevet kaptam. Korai iskolás tanul-
mányaimat Vácon, egyetemi ta-
nulmányomat pedig Budapesten,
a Műszaki egyetemen végeztem
mérnökinformatikus szakirányon.
Jelenleg a felnőtt vi lág peremén
állva, a nagy betűs életbe próbá-
lok belépni, egy informatikai vál-
lalkozás létrehozásával. Igen,
kedves olvasó, jól gondolod, ez
nem egy könnyű feladat, azonban
szeretnélek abba beavatni, hogy
honnan kapok ehhez erőt.
Fiatalabb koromban a hittel úgy
voltam, ahogy az iskolás gyere-
kek a kötelező olvasmányokkal
kapcsolatban, nem igazán ked-
veltem. Emlékszem, mindent el-
követtem, hogy ne kell jen vasár-
nap templomba mennem. Az Éj-
fél i miséről hal lani se akartam.
Azonban közel 3 évvel ezelőtt,
nagyjából Tibor atya megjelené-
sével egy időben, még egyete-
mistaként egy átlagos vasárna-
pon a Fehérek temploma pad-

jaiban találtam magamat édes-
anyámmal. Már az első misén
éreztem, hogy itt valami más.
Ahogy egyre teltek a hetek, a

hithez való hozzáállásom szépen
lassan elkezdett tel jesen megvál-
tozni. Szerintem ez annak volt kö-
szönhető, hogy az Igét egy szá-
momra érthetőbb, mondhatni em-
beribb nyelven tudtam hallgatni.
Az addigi „nyűg” átformálódott
egy katal izátorrá. A külső kény-
szerből egy sokkal erősebb belső
kényszer lett. Rövid idő múlva,
saját döntésemre, csatlakoztam
az akkor először induló felnőtt
katekumen csoporthoz, mert úgy
éreztem még jobban el kel l mé-
lyülnöm Istenben.
Az első alkalommal meglepődve
tapasztaltam a csoport sokszínű-
ségét, hiszen ebben a csoportban
találkoztam művésszel, maga-
sabb beosztásban lévő vezetővel,
könyvtárossal, középiskolás ta-
nárral és hasonlókorú diákkal is.
Elsőre nem gondoltam, hogy pont
ez a különbözőség teszi majd tö-
kéletessé az alkalmakat. Egy év
elteltével volt olyan közülünk, aki
az elsőáldozás- és volt olyan, aki
a bérmálás szentségében része-
sült. Ezt követően a csoport áta-
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lakult az Ige kör csoporttá. Ehhez
a csoporthoz csatlakoztak olyan
testvérek is, akik a szentségek-
ben már korábban részesültek.
Velük tovább színesedett a mi kis
palettánk. Természetesen min-
den évben indul újabb felnőtt ka-
tekumen csoport is, ahova a
szentségekre készülők csatlakoz-
hatnak. Az összejövetelek mind a
mai napig, a közös imát követően
egy rövid történet megosztással
kezdődnek. I lyenkor mindenki
egy pár percben elmesélheti , hol
találkozott az Isten jelenlétével az
elmúlt két hétben. Azon felül ,
hogy jó hallgatni a testvérek
megosztását, úgy érzem, ezek
erővel is feltöltenek minket. Mivel
egymás gondolatai Urunk még
emberibb arcát mutatják meg
számunkra. Az elbeszélések után
egy rövid Igét szoktunk elolvasni,
amelyet közösen feldolgozunk,
így táplálkozunk a Szentírásból.
Az alkalmakat egy közös imával
fejezzük be.
Azt, hogy ezeknek a külön ösz-
szejöveteleknek milyen ereje
van, mi sem bizonyítja jobban,
minthogy mára már szeretek
misére járni, és szeretem az
Éjfél i misét is!
Bátran ajánlom, minden kedves

testvérnek, hogy merjen csatla-
kozni hozzánk, vagy akár más a
plébánia által szervezett cso-
porthoz. Hisz így, nem csak va-
sárnapi keresztények, hanem
mindennapi keresztények le-
szünk. A lehetőség adott, nekünk
csak élni kel l vele. . .

Kollár Tibor

Baba-mama klub
- Családbarát templom, család-
barát plébánia -

A kisgyermekes édesanyák élete
nagyon megváltozik korábbi élet-
formájukhoz képest. Éppen ezért
folyton folyvást keresnünk kell
azokat az új kereteket, stratégiá-
kat, amelyek számunkra is lehe-
tővé teszik a töltődést. Nem vé-
letlen tartja a mondás, hogy a
nők családi tűzhely őrzői. A sze-
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retetet, a harmóniát, a békét ne-
künk kell megteremtenünk csa-
ládjainkban. Éppen ezért nagy-
szerű lehetőség, hogy 3 év alatti
gyermekeinkkel 2 hetente ked-
denként van lehetőségünk talál-
kozni a Baba-mama klubban a
plébánián.
Egyfelől lelki táplálékot vehetünk
magunkhoz; Tibor Atya által meg-
hallhatjuk, Isten mit üzen nekünk,
mire tanít nap, mint nap bennün-
ket, s hogyan építhetjük mi is
Isten országát. Másfelől vidám
pil lanatokat tölthetünk együtt
gyermekeinkkel és egymással,
miközben dalolunk, mondóká-
zunk, vagy kötetlen beszélgetés-
be kezdünk.
A töltekezés egyik legfőbb forrá-
sa a szentmise, amelyen az érde-
mi részvétel kisgyermekekkel
meglehetős kihívást jelent. Nagy
örömünkre szolgál, hogy decem-
ber 1 7-étől nem csak a helyszín
lesz biztosított ahhoz, hogy ki-
sebb gyermekeinkkel is nyugod--

tan részt vehessünk a misén, ha-
nem a körülmények is egyre ked-
vezőbbekké válnak. Hiszen az ol-
dalkápolna falára egy TV kerül
fel, ahol nem csak hallhatjuk, ha-
nem élő közvetítéssel követhetjük
is a mise menetét.

Dömötör Hollik Erzsébet

A Szent Domonkos Kórus
- idén ünnepelte fennállásának 3.
évfordulóját -

Kórusunk tagjainak hűséges és
kitartó áldozatvál lalása, igazi kö-
zösségé formált minket.
Dr Csáki Tibor plébános atya tá-
mogatásával, szeretetével, olykor
közös imával, lelkigyakorlattal se-
gíti az egység megélését, kóru-
sunk működését. A liturgiában
egyházzenei szolgálatot látunk el
rendszeresen. Hétről-hétre csü-
törtök esténként tartunk próbákat,
így készülünk együtt az aktuál is
ünnepekre.
Néhány közös élmény, amit kie-
melnék:
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Az új orgona megáldása, ahol
énekeltünk. Dr Beer Miklós me-
gyéspüspök atya szentmise kere-
tében emlékezett meg, majd az
orgona hangzásvilágába Dr. Var-
ga László az OMCE elnöke, a
Székesegyház Karnagya kalau-
zolt el bennünket.
Szeretettel gondolok vissza a

201 6. októberi kórustalálkozóra,
melyen templomunk kórusa is 1 5
fővel megszólalt. A találkozó a
40. Bárdos Lajos Zenei Hetek
rendezvénysorozata keretében
került megrendezésre a váci
Székesegyházban. A 25 kórus
közös szentmisével zárta a tar-
talmas-, szakmai-, és egyben
lelki napot. Megismételhetetlen
élmény volt, mikor a szólamok
szerint ülve a szentmisén együtt
dicsőítettük énekünkkel Istent!
Hálával emlékszem vissza az

„Egy tized rózsafüzér” -re, me-
lyen 1 0 Ave Mariát; i l letve Mária
énekeket szólaltattunk meg -
imádkoztunk el.
Idén Kiskörén kaptunk felkérést
adventi egyházzenei áhítatra,
ahová nagy szeretettel és lelke-
sedéssel készülünk.
Kórusunk túlnyomó részt a
klasszikus egyházzenei műveket
énekli . Alkalomhoz il lően, igyek-

szünk a meditatív jel legű Tazei
énekekből is szerepet vál lalni.
Isten áldását kérem további
szolgálatunkra.

Simon Mária a kórus vezetője

A Regőczi kápolna énekkara

A kórust Laczhegyi Miklósné
Márti és lánya alapították 1 994-
ben. Megalakulásuk után rend-
szeresen, minden hónapban volt
gitáros szentmise. Ezen kívül ka-
rizmatikus zenét is megszólaltat-
tak. Húsvétkor ők énekelték a
Passiót a Regőczi kápolnában és
a Fehérek templomában is. Kará-
csonykor zenés-irodalmi műsor-
ral, anyák napján ünnepélyes kö-
szöntővel készültek. Az egyházi
év jelesebb eseményein énekük-
kel még szebbé tették az ün-
nepet.
Több fel lépésük is volt. Voltak a
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Galamb utcai Oktatási Központ-
ban, a Credo Házban, a Remény-
ség egyesületénél, az Öregek
Otthonában és a Székesegyház-
ban is.
Néhány éve kisebb visszaesés

volt érzékelhető, amikor csak az
idősebb korosztály képviseltette
magát. Nagy változás akkor tör-
tént, amikor új plébánosunk ér-
kezett, Tibor atya. A kápolnát fel-
újíttatta és ezzel egyidőben a lel-
kekben is megkezdődött a megú-
julás. Egyre többen kezdtek ide
járni, egyre jobban megtelt a
templom. Megerősödött az ének-
kar is, új tagokkal bővült. Az or-
gona hangja mellett megjelent a
fuvolás kíséret és újra van gitá-
ros is. A jelenlegi létszám 1 5 fő.
Az énekkart most ketten, Lacz-
hegyiné Márti és Bíberné Boncz
Kati vezetik. Repertoárjukban
karizmatikus, gitáros, taizé-i éne-
kek, valamint klasszikus, több
szólamú énekeket szólaltatnak
meg.
Az énekkar az év folyamán több-
ször szolgál a szentmiséken és
ünnepek alkalmával. Ám sokszor
előfordul, hogy akár vasárnap,
akár hétköznap énekelnek a
szentmisén.
201 7. évben szolgálatuk:

Banneux-i hét (Mária napok),
nagyböjt, húsvét, pünkösd,
szentháromság vasárnapja, Úr-
nap, anyák napja, templom búcsú
(Jó pásztor), a templom újra
szentelési búcsúja, Mária
ünnepe. Karácsonykor zenés,
irodalmi műsor, egyházközségi
farsang, adventi gyertyagyújtás.
Az énekkar tagjai minden ked-
den tartanak próbát. Lelkesen,
igényesen, Isten dicsőségére
végzik szolgálatukat.

A "11 -es kórus"

Az egész úgy kezdődött, hogy
Tibor Atya kérésére elkezdtem
Taizé-i énekeket énekelni. Olyan
énekeket, amelyekben ott volt a
megújulás. Az embereket, akik
csatlakoztak, nem én hívtam. Ők
gyülekeztek körém, hogy szeret-
nének énekelni. "Nem hivatalo-
san" először feleségemmel Kati-
val, i l letve András öcsémmel és
Dorkával énekeltünk zsoltárokat.
Zsolti és Szilvi is örömmel csatla-
koztak hozzánk a kezdet kezde-
tétől. A "hivatalos" indító szikrát
Dr. Bea János bácsi lobbantotta
lángra közöttünk. Vele együtt
énekeltünk korábban Deákváron.
5 éves szünet után azzal a kérés-
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sel keresett meg 201 6 karácso-
nya előtt, hogy "én már nem bí-
rom tovább, annyira hiányzik az
éneklés". Így indultunk el, ezzel a
maggal. A többiek, akik csatla-
koztak, gyermekeink voltak, az ő
osztálytársaik és barátaink.
Korábban is ismertem már a

Taizé-i énekeket, de a bennük
rejlő szépség, béke és kegyelem
rejtve maradt előttem. Miután el-
kezdtem az interneten fel lelhető
zenekaros felvételek után kutat-
atni, lett vi lágossá számomra, mi-
lyen nagyszerű értéket hordoz-
nak. Végighallgattam, kigyűjtöt-
tem a többszáz felvétel közül a
legszebbeket és amelyek beépít-
hetők a római l iturgiába.
Kimondottan a fúvós zenekarra
épített felál lásban gyönyörű szép
felvételeket találtam. Nem is gon-
doltam volna, hogy egy oboa,
vagy fuvola, klarinét és fagott
ennyire megszépítheti a kórus

énekét. Beszereztük a hangsze-
res kíséretek kottáit és az inter-
netes felvételekkel összevetve mi
is kidolgoztuk a magunk verzióit.
Így jött létre 201 7 januárjában az
első zenekaros mise a 8 boldog-
ság jegyében. Az énekkar és a
zenekar betanítása elég lehetet-
len feladatnak tűnt, mivel nagyon
kevés próba állt rendelkezésre és
az emberek nagyon elfoglatak
voltak. Azt a megoldást találtuk
ki, hogy távoktatás formájában
növeljük meg a próbáink számát.
Felvételeket készítettem minden
szólam számára, és eljuttatam az
emberekhez kottával együtt
emailben. Így mindenki maga ké-
szülhetett már otthon, és elegen-
dő volt a mindössze 2 próba mise
előtt. Ez a rendszer a mai napig
így működik. Azt hiszem, amikor
először meghallottuk a csodála-
tos zenekari hangzást, mindnyá-
jan éreztük, hogy valami új kez-
dődött el. Hálásan köszönöm az
énekkar tagjainak, a zenészeink-
nek: Kókai Istvánnak, Bozi Benja-
minnak, Börzsönyi Imolának, Pa-
lojtay Erzsinek és Starecz Zsu-
zsinak, hogy kevés idejüket rá-
szánták, és jöttek, hangszereik-
kel még több életet vittek a litur-
giánkba.

KÖZÖSSÉGEINK KÖZÖSSÉGEINK



Lassan eltel ik egy év. Már
mögöttünk van egy kisebb
repertoár, amiből építkezhetünk,
amit apránként tovább fej-
leszthetünk. Most már úgy te-
kintek a Taizé-i énekekre, mint a
l iturgiánk részére. A bennük rejlő
szépség egy ökumenikus kö-
zösség imájából fakad, melyet
megerősít az alapító, Roger
testvér vértanú halála. Az életét
adta a keresztények egységéért.
Külön kegyelemnek tekintem,
hogy a zenekarunk egyik tagja
református.
Szeretettel várjuk mindazokat,

akiknek kedvük van énekelni,
vagy játszanak valamilyen hang-
szeren. A templomi l iturgikus ze-
ne sokáig csak a kántorra épült.
Minél többen kapcsolódnak be
az énekbe és hangszereikkel a
zenébe, annál jobban fogjuk
érezni, hogy a szép zene
összeköt bennünket, Istenhez
visz, átformál, békével tölt el .
Köszönjük Tibor Atyának, hogy

meghívott és elindított bennünket
ezen az úton.

Uracs Gábor

Elmélkedés Karácsony
este

Mi jár a fejemben szép
Karácsony este,
Hogy a gyilkos ágyúk
alszanak-e csendben?
Jut-e mindenkinek egy falat a
kenyérből,
A Kisded hozhat-e több
szeretetet az égből?
Hogy a gonosz lecsap-e ma
éjjel, mint máskor,
Lesznek-e kik megtérnek
már a pogányságból?
Ott a lélektükrében hányan
látnak szépet,
Feltör-e ajkukon egy
karácsonyi ének:
„Ó gyönyörű szép
titokzatos magzat,
Rád várminden
ember ki teli
malaszttal,
Feldíszített
szívük óhajt
melegséggel,
Siess Urunk Jézus,
lassan kél a
reggel.”

Kocsis E. Éva

KÖZÖSSÉGEINK



Igeszeminárium
“A világnak az evangéliumra van
szüksége. Egyetlen igéje is meg
tudná változtatni a világot."

Az Isten igéje, az élet igéje

A következő évben a húsvéti
készület időszakában igesze-
mináriumot szervezünk egyház-
községünkben. A Szentlélek sze-
mináriumhoz hasonlóan itt is
mindennap Isten igéjével kezdjük
a napot. Olyan ez számunkra,
mint egy iránytű. Vasárnap délu-
tánonként találkozunk, hogy
megbeszéljük, hogyan sikerült
életünk hétköznapjait az ige
fényénél megélnünk. Nagyon jót
tesz naponta az a kis csend, amit
magunkban teremtünk. Az esti
csendes elmélkedésben kivá-
lasztunk egy-két eseményt és
kérdezzük: Mit várt tőlem eb-ben
a helyzetben Jézus Krisz-
tus. . . A szeminárium azt is meg-
mutatja, hogy egyikünk sem va-
lósíthatja meg tel jesen önmagát,
sem a rábízott küldetést a töb-
biek nélkül. Ha akarjuk ha nem
hozzá vagyunk fűzve másokhoz.
Hogy fej lődjünk, mindenkire
szükségünk van. Egy nagy test
tagjai vagyunk- a kegyelem ki-

alakítja belőlünk Krisztus Testét
az egyházat. Az előttünk álló 6
hétben Isten meghív téged, hogy
keresd meg az eszközöket, ame-
lyek a lelkiéletet legalapvetőbb
eszközei. Benne élsz a világban,
körülvesznek a napi elfoglaltsá-
gok, feladatok, félelmek. Mégis
mindezek ellenére, el lehet jutni
egy sokkal mélyebb Istenkapcso-
latra. Olyanra, amelyből öröm fa-
kad, és amiből erőt nyersz, ami
nem kínos kötelességekből ál l ,
hanem csupa életből, ami által
minden feladatod és kapcsola-
tod, félelmeid és fájdalmaid meg-
változnak. Erre a mélyebb Isten-
kapcsolatra szeretne elvezetni
téged ez a „szeminárium". Meg
fogod tapasztalni, hogy az életed
tele lesz kicsi és nagy csodákkal.
Szeretettel várjuk a jelentkezése-
det a sekrestyében vagy a plébá-
nián.
Az első alkalom Nagybőjt első
vasárnapja 1 6-os mise után.

Szeretettel: Tibor atya

IGESZEMINÁRIUM



Az ima, mint találkozás
Istennel

Az ember akkor kezd el először
imádkozni, amikor ráébred arra,
hogy valami hiányzik neki: az ér-
ték, a betel jesedés, a tökéletes-
ség - Isten. Azt a fel ismerést,
hogy életünkből hiányzik a lé-
nyeg, el lehet fojtani borban, rá-
dióban, moziban, ágyban, mun-
kában, mámorban, szenzációk-
ban, vagy el lehet felejteni a lár-
mában. De ha valaki szereti a
valóságot és az igazságot, akkor
el indul Isten keresésére, aki lé-
nyével betölti érzékeinket és ér-
telmünket. Számtalan ember év-
tizedekig él, mire megtalál ja az
Istenhez vezető utat. Aki nem in-
dul el keresni az Ő személyes
Istenhez vezető útját, előbb
utóbb elfojtja magában az Isten
utáni vágyat. Isten-pótlékokon
fog élni: Az Istenhez vezető útra
való rátalálás hallatlan erőt ad az
embernek. Az Istennel való első
találkozás mélyen behatol a szí-
vünk belsejébe és megváltoztat
bennünket. Olyan mélyen bevé-
sődik szívünkbe, hogy soha nem
tudjuk elfelejteni. Isten által meg
lettünk jelölve. A Vele való talál-
kozás meggyorsítja előbbre ha-
ladásunkat. Ettől kezdve az em-

ber szorgalmasan és sietve ke-
resi Istent, mivel megerősödött
reménye. Csupán egy valami
hiányzik: hogy Isten állandóan
vele legyen otthonában, minden-
napi munkájában, élete kertjé-
ben, vagyis mindenütt .

Jean Vanier:
Szeretet

A segítségre
szoruló, meg-
sebzett ember
szeretetet igé-
nyel. Nem csap-
hatjuk be, nem
játszhatunk ve-
le. Nem nyugtathatjuk meg lelki-
ismeretünket azzal, hogy »néhány
kedves szót« szólunk. Szoron-
gása arra kényszeríti az i lyen
embert, hogy a hitelest várja el
tőlünk. Ha nem felelünk meg vá-
rakozásának, abban újabb bizo-
nyítékot fog találni arra, hogy ő
semmit sem ér, hogy léteznie
sem volna szabad, hogy a világ
pokol, hogy a társadalom kép-
mutató, hogy a szeretet nem lé-
tezik, hogy nincs semmi re-
mény. Akkor még mélyebben be-
zárkózik szorongásába, haragjá-
ba, kétségbeesésébe.



Szeretet történet - A híd

Egy vidéki farmon élt két testvér
egymás szomszédságában. Egy
napon egy jelentéktelen félreér-
tés kapcsán összevesztek. Eddig
kölcsön adták egymásnak szer-
számaikat, ameddig az egyik tá-
vol volt, a másik vigyázott a
farmra, megbeszélték a problé-
máikat, de most egy csapásra
minden megváltozott. Hiába a
negyven éves szomszédság,
most végül odáig fajult a dolog,
hogy nem is ál ltak szóba egy-
mással.
Egy szép napos reggelen az idő-
sebbik testvérhez bekopogott
egy idegen férfi , aki munkát ke-
resett egy-két napra. Először el
akarta hajtani, de végül amikor

meghallotta, hogy ácsmester, és
jól bánik a fával, megmozgatta a
fantáziáját. Azt a feladatot adta
neki, hogy a testvére és az ő
telke határába építsen egy ke-
rítést. Olyat kért, amin még átlát-
ni sem lehet, mert annyira hara-
gudott a testvérére.
Miután kiadta a feladatot és

minden faanyagot, szerszámot,
szeget a rendelkezésére bocsá-
tott a mesternek, elment a város-
ba. Az ács neki is látott a munká-
nak. Estefelé, amikor visszajött
az idősebb testvér megdöbbenve
látta, hogy a telek határában, a
kis völgyben nem egy kerítés,
hanem ellenkezőleg egy híd ál l ,
mely összeköti az ő és testvére
telkét.
Pont akkor jött ki a fiatalabbik

testvér, aki szintén megdöbben-
ve nézte a hidat, ezt mondta:
„Drága testvérem! Te képes vol-
tál egy hidat építtetni, azok után
ami köztünk történt? Azok után,
amiket tettem és mondtam?"
Erre mindketten nagyon elszé-

gyelték magukat, és a híd köze-
pén egymásba borulva kibékül-
tek. Ennek örömére kérték az
ácsmestert, hogy maradjon még
pár napig, találnak még neki val-
ami munkát.



Mai szeretethimnusz

Ha olyan kiváló szónok vagyok,
mint Kossuth Lajos, vagy Martin
Luther King-el együtt hirdetem,
hogy "van egy álmom", de szere-
tet nincs bennem, olyan vagyok,
mint egy leomlott templomtorony
megrepedt harangja.
Ha futurológusként, a jövő mérnö-
keként, vagy csalhatatlan közvéle-
mény-kutatóként előre látom is a
jövőt, szeretet pedig nincs ben-
nem, olyan vagyok mint egy össze-
lapított üres kólásdoboz, mit unot-
tan rugdosnak a kamaszok.
Ha akkora hitem van, mint Assisi
Szt. Ferencnek, Luther Mártonnak,
és egy dunántúli parasztasszony-
nak együttvéve, de szeretet nincs
bennem, olyanná lettem mint a
szél által cibált ördögszekér.
Ha önfeláldozóan támogatok ala-
pítványokat, vagy tizedet adok min-
den jövedelmemből, szeretet pe-
dig nincs bennem, olyanná lettem,
mint aki követ ad kenyér helyett
és skorpiót hal helyett.
Ha két végén égetem is a gyer-

tyát, hajnaltól késő estig roboto-
lok, éveken át nem megyek sza-
badságra, ám szeretet nincs ben-
nem, olyanná lettem, mint egy
üres belű hagyma.
Ha naponta végigjárom a damasz-

kuszi utat, ha rongyosra olvasom
a bibliámat, és halálomra is biza-
kodó hittel, betegek kenetével és
szent útravalóval megerősítve ké-
szülök, ha szeretet nincs bennem,
semmi hasznom abból.
A szeretet jelentéktelen, mint ami-
kor szamárháton vonul be valaki
a városba.
A szeretet nevetség tárgya, mint
amikor valakinek nádszálat és
töviskoronát adnak.
A szeretet balek, mint amikor va-
laki kínzóiért imádkozik.
A szeretet esendő, mint amikor

valaki azt mondja "Szomjazom".
A szeretet meglepő, mint amikor
valaki szelíden megszólít egy gyá-
szoló asszonyt a hajnali kertben.
A szeretet játékos, mint amikor

valaki tanítványai előtt megy
Galileába.
A szeretet nem fúj egy követ a ben-
nfentesekkel, nem kacsint össze
a hatalommal, nem bizonygatja
önmaga fontosságát, nem örül a
pártok és politikusok acsarkodásá-
nak, de együtt örül az asszonnyal,
aki megtalálta elgurult drachmáját.
A szeretet nem örül az ügyeske-
déssel szerzett vagyonnak, de
együtt örül a rét madaraival és a
mező liliomaival.
Nem örül a doppingszerrel elért

világcsúcsnak.



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

A szeretet nem szűnik meg soha.
Nem veszíti el szavatosságát, el
nem évül, nem lesz unalmas mint
a tegnapi újság.
Legyenek bár Istentiszteletek, vé-
get fognak érni, legyenek bár egy-
házak, meg fognak szűnni, legyen
bár ökumenikus mozgalom, el fog
töröltetni. A szeretet nélküli fele-
lősség figyelmetlen,
A szeretet nélküli igazság
kemény,
A szeretet nélküli okosság gőgös,
A szeretet nélküli barátság hűvös,
A szeretet nélküli rend kicsinyes,
A szeretet nélküli hatalom kímé-
letlen,
A szeretet nélküli birtoklás fösvény.
A szeretet nélküli adakozás kép-
mutató,

A szeretet nélküli vallásosság
bigott,
A szeretet nélküli hit vakbuzgó,
A szeretet nélküli remény fanatikus,
A szeretet nélküli élet értelmetlen.

Lelkipásztori terv: 201 8

Jan.20-28. Ökumenikus imahét
Jan.1 7-21 . Mária napok Regőczi

kápolna (Jan.21 . Betegek szentsége)
Jan.21 .1 6.00 Jegyesoktatás a plébánián
Jan.28.11 .00: Bérmálkozók bemutatása
Febr.3.1 8.00-tól Farsang a Galamb

utcai Oktatási Központban.

Febr.26.1 7.00: Egyháztanács gyűlés
Febr.9-1 0.1 7.00: Fiatalok, fiatal csa-
ládok farsangja a Regőci kápolnában.

Febr.1 8.8.30: Nagyböjt.1 .
Elsőáldozók bemutatása

Febr.1 8.1 6.00: Igeszeminárium a
Regőczi kápolnában

Márc.6.9.00: Anyák lelkigyakorlata
Márc.30.9.30: Nagypénteki keresztút

a Spinyéri kápolnához.
Ápr.21 .Bérmálkozók lelkigyakorlata

Ápr.22.1 1 .00 Bérmálás
Ápr.29.1 6.00: Regőczi kápolna

búcsú.(Jópásztor)
Május 1 3.8.30: Elsőáldozás

Május 1 9.1 8.00: Pünkösdi virrasztás,
szeretetvendégség

Május 21 .Pünkösdhétfői
zarándoklat:Panonnhalma
Jun.1 8-22 Napközis tábor

Junn.25-27 Elsőáldozók tábora
:Regőczi kápolna

Júl.4-8. Hittanos tábor: Dömös
Júl.27-29.Családos tábor: Kemence
Aug.1 -4. Ifi tábor :Spinyéri kápolna

Aug.1 7-1 9. Egyházközségi
lelkigyakorlat: Kismaros




