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A világjárvány és a napi tevékenységünk 
újabb korlátai különleges lehetőséget nyúj-
tanak a hitünk és Jézussal való személyes 
kapcsolatunk megújításához. Napjainkban, 
amikor fizikai távolságot tartunk, a kará-
csony előtti időszak egyrészt meghívás 
annak felismerésére, hogy Jézus születése 
mennyire megváltoztatta a világot, másrészt 
felszólít a békesség megteremtésére.

Ahogy várakozunk a Megtestesülés 
nagy ünnepére, amikor Isten Fia egy lett 
közülünk, talán minden eddiginél lénye-
gesebb arra emlékezni, hogy Isten velünk 
van, és soha, de soha nem hagy el bennün-
ket. Világunknak szüksége van Isten kö-
zöttünk való jelenlétének ígéretére Fia szü-
letése által. Véget ér 2021 „szörnyű éve”, 
amikor az egyre növekvő megosztottság 
rosszabbá tette a mögöttünk hagyott időt, 
holott a járványnak nagyobb egységet és 
felebaráti szeretetet kellett volna teremte-
nie a túléléshez.

Közülünk nagyon sokan elfáradtan és a 
világon dúló járvány által vetett sötét ár-
nyéktól megtévesztetten érkeznek Advent 
idejéhez. Szívünk nehéz lett az érzett és 
látott szenvedésektől, a sok halálesettől, és 
attól, hogy távol kell lennünk szeretteink-
től, embertársainktól. A járvány sok ember-
re meglepetésként hatott, bár világunkban 
már korábban számos jele megmutatkozott 
a súlyos kiegyensúlyozatlanságoknak és 
igazságtalanságoknak. A vírus könyörte-
len pusztítása felrázott bennünket fásultsá-
gunkból.

Amikor a világra sötétség nehezedik, mi, 
keresztények keressük a hitet, a reményt és 
a szeretetet, amely megvilágítja az előttünk 
lévő utat. Ezeket a fényeket azonban csak 
akkor látjuk, ha a szemünket nyitva tartjuk 
és a félelmek között megtanuljuk észrevenni 
az isteni szeretet jeleit az egész világon. Az 

embereket világszerte meglepte, hogy egy 
apró vírus mennyire felforgatta a terveiket. 
Ennek a ténynek emlékeztetnie kell bennün-
ket arra, hogy a mi terveink elporladnak az 
Isten nagy és miszitikus tervével szemben.

„Legyetek éberek – mondja Jézus –, mert 
nem tudjátok, hogy az Úr mikor jön.” Ami-
kor várjuk az Úr érkezését Betlehembe, arra 
is meghívást kaptunk, hogy eltűnődjünk 
Krisztus jelenlétén a szegények és kitaszí-
tottak életében. A kisded Jézus kiszolgál-
tatott és jelentéktelen volt, de a társadalom 
által elfelejtettek iránti szeretetének és cse-
lekedeteinek ereje visszhangzik a múltban 
és hat az életünkben ma is. Egy olyan esz-
tendőnek a végén, amikor a szenvedés és a 
halál volt a meghatározó, lelkesen várjuk az 
Úr érkezését és Isten országának eljövetelét.

Ilyen hozzáállással az adventi időszak 
lelkiségét nem veszítjük el. E lelkiségnek a 
szíve Jézus, a Világ világossága (Jn, 8,12). 
Járványos sötétségben éltünk és élünk, de ez 
nem oltja ki azt a fényt, amit Krisztus hoz 
nekünk. Megerősít minket a hit ajándékával, 
amely emlékeztet azokra a csodálatos ígére-
tekre, amelyeket Isten a tőle függőknek tett. 
Krisztus folyamatosan erőforrása életünk-
nek. Végtelen szeretetében Isten elküldte 
Fiát, aki az Emmanuel, vagyis „Velünk az 
Isten” (Iz 7,14), hogy megerősítse hitünket 
az Isteni Fiúban, aki üdvösségünkért ember-
ré lett. Szerető és megváltó jelenléte bizto-
sít arról, hogy nem vagyunk egyedül. Azért 
jön, hogy gyógyítsa sebeinket, enyhítse szo-
rongásainkat és reményt adjon jobb napok-
ra, amelyeket az új esztendő hozhat el.

Urunk és a Megváltó Jézus Krisztus Fé-
nye nemcsak számunkra létezik: a kará-
csony alkalmat ad arra is, hogy megosszuk 
Krisztus Fényét másokkal is. Emlékeztet 
arra a tanítására, hogy az ajándékozásban 
valójában kapunk.

RAGYOG AZ ISTENI FÉNY, VEZÉRLI LÉPTEINKET
Írta: Nagy László

(folytatás a 2. oldalon)

Betlehem Budapesten a Szervita téren, 
a Belvárosi Szent Anna-templom előtt. 

Fotó: Thaler Tamás

Rozványi Dávid

EGY EL NEM KÜLDÖTT
KARÁCSONYI

ÜDVÖZLŐLAPRA

Ha az ajándékban keresed,
akár kapni vagy adni szereted,

a Karácsonyt nem leled,
hacsak magad ajándék nem leszel.

Ha csak a csillogásban keresed,
abban sem leled,

hacsak magad fénnyé nem leszel.

Hiába méred az ünnepet pénzben,
a lényeget nem látod meg,

hacsak értékké nem válsz magad is.

Némák és üresek lesznek a mesék,
ha nem válsz igazsággá.

De ha lemondasz arról,
hogy önmagad legyél saját mérföldköved,
s megtanulsz élni a másikban és másikért,

már nem kell keresned az ünnepet,
mert magad leszel a Karácsony,
s lelked lesz Betlehem jászola.

2011. december 18-án örömünnep volt a kis-
martoni ferences templomban.

A Magyar Ferences Rendtartománynak                                                                               
köszönhetően évszázadokon át ebben a 
templomban ünnepelte szentmiséjét a kis-
martoni magyar közösség, ebben a temp-
lomban lehetett magyar nyelven hallani az 
Isten Szavát. Ám a magyar nyelven beszélő 
ferences atyák kiöregedésével és a magyar 
közösség zsugorodásával 1989-ben elnémult 
a magyar szó a kismartoni ferences temp-
lomban. 

Sokan úgy gondolták: végleg.
Isten útjai és tervei azonban kifürkészhe-

tetlenek az ember számára.
Az Isteni Gondviselés intézkedésének                                                                            

köszönhetően, 2010-ben, püspökké szentelé-
sem után az a cél vezetett, hogy az egyház-
megye területén élő minden népcsoport 
(osztrák, horvát, magyar és roma) számára 
tegyük lehetővé az anyanyelven való pasz-
torációt, hisz’ nem az a feladatunk, hogy le-
mondjunk róluk, „eltemessük” őket, hanem 
hogy kiszolgáljuk a híveinket.

Ennek a gondolatnak a mentén született 
meg a Magyar Nyelvű Vikáriátus a püspök-
ség keretében és indítottuk el újra 2011. de-
cember 18-án a magyar nyelvű szentmiséket.

Mindenképpen az egyházmegye szívé-
ben, a püspöki székvárosban akartuk ezt 
megvalósítani, így került vissza a magyar 
nyelvű szentmise régi helyére, a kismartoni 
ferences templomba. 

Az elmúlt tíz év ékes bizonyítéka annak, 
hogy helyes volt a tíz évvel ezelőtti döntés. 
Nagy igény és nagy szükség van a magyar 
nyelvű szentmisére! A tíz év alatt egyetlen 

szentmisét sem kellett lemondani azért, mert 
nem voltak hívek! Ellenkezőleg: a kezdeti 
kis csoportból, 30-35 személyből mára élő 
közösség vált, akik rendszeresen megtöltik 
a ferences templomot és akik anyanyelvü-

kön imádják és dicsérik Istent. A magyar 
anyanyelvű pasztoráció létjogosultságát 
bizonyítják a keresztelések, elsőáldozások, 
bérmálások is. 

Most, amikor hálát adunk a jó Istennek 
az elmúlt tíz évért, kérjük Őt, hogy kísérje 
áldásával a magyar nyelvű népcsoportot, 
a magyar nyelvű pasztorációt, és gondos-
kodjon arról, hogy sem paphiány, sem más 
okból soha ne némuljon el a magyar nyelvű 
istendicséret egyházmegyénkben és a kis-
martoni ferences templomban.

Isten, áldd meg a magyart!

kismartoni püspök

Hálát adunk érte, és kérjük, hogy soha ne némuljon el:
TÍZÉVES A MAGYAR SZENTMISE KISMARTONBAN  

LEGYETEK 
KREATÍVABBAK 

Ferenc pápa videóüzenetet küldött a  
Vállalatvezetők  Nemzetközi  Keresztény 
Uniójának, amelyben kérte, hogy vegyék 
ki részüket a pandémia okozta válság 
utáni helyreállításból.

„Fejlődjetek a kreativitásban! Ne félje-
tek! És ha rátok tör a félelem, gondoljatok 
arra, milyen találékonyak voltak a szülei- 
tek. Ezt a kreativitást kell nektek folytat-
notok!” – ezekkel a szavakkal buzdította a 
pápa a Vállalatvezetők Nemzetközi Keresz-
tény Uniójának tagjait. A Szentatya 2021. 
november 6-án audiencián fogadta a szer-
vezet elnökét, Bruno Carlos Pinto Basto 
Bobonét. Videóüzenetében emlékeztetett: a 
világnak ma különösen nagy szüksége van 
a kreativitásra. „Valamennyien megszen-
vedtük a Covid okozta válságot, amelyből 
pedig egyedül nem tudunk kilábalni: vagy 
mindenki együtt, vagy senki” – fogalmazott. 
Így folytatta: „Egy krízis mindig megvál-
toztatja az embert: vagy jobbak, vagy rosz-
szabbak leszünk utána. Ezzel kapcsolatban 
a vállalkozóknak sok dolguk van.” Vessünk 
egy pillantást az Úrra: „Isten megtanított 
minket a találékonyságra”. „Egy olyan 
vállalkozó, akiben nincs meg a kreativitás, 
nem jó vállalkozó, mert nem tudja érvényre 
juttatni, vagy a szekrénybe zárva őrzi tevé-
kenységét, ezért nem növekszik.”

A szervezet a Katolikus Vállalkozók 
Szövetsége Nemzetközi Konferenciájaként 
született holland, belga és francia társu-
latokból, a Rerum novarum kezdetű pápai 
enciklika negyvenedik évfordulóján. Célja, 
hogy összefogja a keresztény társadalmi 
tanítást magukénak valló vállalkozókat és 
segítse őket feladatuk és kötelességeik tel-
jesítésében. A második világháborút köve-
tően Európa és Latin-Amerika országaiban 
is elterjedt. A hatvanas években ökumeni-
kus szervezetté bővült, és felvette mai ne-
vét, így lett a Vállalatvezetők Nemzetközi 
Keresztény Uniója. 

(Forrás: Vatikáni Rádió)

Azokban a napokban történt, hogy Au-
gusztusz császár rendeletet adott ki, hogy 
az egész földkerekséget írják össze. Ez az 
első összeírás Quiriniusz, Szíria helytar-
tója alatt volt. Mindenki elment a maga 
városába, hogy összeírják. József is föl-
ment Galilea Názáret nevű városából Jú-
deába, Dávid városába, Betlehembe, mert 
Dávid házából és nemzetségéből szárma-
zott, hogy összeírják jegyesével, Máriával 
együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tar-
tózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. 
Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyál-
ta és jászolba fektette, mert nem jutott ne-
kik hely a szálláson.

Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a 
szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyá-
jukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr 
angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősé-
ge. Nagyon megijedtek. De az angyal így 
szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örö-
met adok tudtul nektek és az lesz majd az 

egész népnek. Ma megszületett a Megváltó 
nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. 
Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, 
bepólyált gyermeket.” Hirtelen mennyei se-
regek sokasága vette körül az angyalt, és di-
csőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Di-
csőség a magasságban Istennek és békesség 
a földön a jóakarat embereinek!” Mihelyt 
az angyalok visszatértek a mennybe, a 
pásztorok így szóltak egymáshoz: „Men-
jünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra 
vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” 
Gyorsan útra keltek, és megtalálták Má-                                                                          
riát, Józsefet és a jászolban fekvő gyerme-
ket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik 
mondottak alapján ismerték fel. Aki csak 
hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. 
Mária meg mind emlékezetébe véste sza-
vaikat és szívében egyeztette. A pásztorok 
hazatértek, dicsőítették és magasztalták az 
Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy 
láttak, ahogy tudtul adták nekik.

JÉZUS SZÜLETÉSE (LK 2,1–20)

Békés, boldog karácsonyi
ünnepet és sikerekben,
eredményekben gazdag,

egészségben eltöltött új évet
kíván minden Kedves Olvasónak

az Életünk újság szerkesztősége



2 2021. decemberÉLETÜNK

Hitoktatókért. Imádkozzunk a hitoktató-
kért, akik Isten Igéjének hirdetésére kap-
tak meghívást, hogy bátran és kreatívan 
tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot 
tenni róla. 

(…) Ne csupán hitoktatóként dolgozz, ha-
nem legyél hitoktató! Másképp nem megy! 
Azt mondod: azért dolgozom hitoktatóként, 
mert szeretek tanítani. De ha nem vagy hit- 
oktató, ez nem működik. Nem leszel termé-
keny, nem leszel termékeny! Hitoktatónak 
lenni hivatás. Jól figyeljetek: nem arról 
beszélek, hogy hitoktatóként dolgozni, ha-
nem arról, hogy hitoktatónak lenni, mivel 
ez áthatja az életet. Ez a szavakkal, tettel, 
tanúságtétellel megélt életforma elvezet a 
Jézussal való találkozáshoz. (…)

Gyakran gondolok úgy a hitoktatókra, 
mint olyan emberekre, akik magukat Isten 
szavának szolgálatára szentelték, akik na-
ponta az Ő igéjéből táplálkoznak, és hitele-
sen, hatékonyan megosztják azt a többi em-
berrel. A hitoktatók tudják, hogy ez az Ige 
„él” (Zsid 4,12), mivel ezt az Egyház hite 
és az Egyház különböző dokumentumai 
is kifejezik (Dei Verbum 21; Lumen Gen-                                                                             
tium 15). Ebből következik, hogy a hitokta-
tó nem felejtheti el, különösen a mai vallási-
lag közömbös világban, hogy szavai mindig 
úgy érik el az embereket, mintha most tör-
ténne először.

Gondoljatok bele: ebben a világban, eb-
ben az oly közömbös korban szavaitok min-
dig úgy hatnak, mint az első igehirdetőké. 
Ezek a szavak sok olyan ember szívét és 
értelmét érintik meg, akik arra várnak, hogy 
találkozzanak Krisztussal. Még akkor is, 
amikor nem is tudják, hogy Őrá várnak.

Amikor az igehirdetésről beszélek, nem 
csak a fizikai térre és időre gondolok. Ez 
természetesen fontos, de nem mindig a leg-
fontosabb. Az első igehirdetés aláhúzza, 
hogy Jézus Krisztus, aki meghalt és feltá-
madt az Atya szeretete által, megbocsát 
mindenkinek kivétel nélkül, amikor meg-
nyitja a szívét, hogy megtérjen! Gyakran 
nem érzékeljük a kegyelem erejét, ami sza-
vainkon keresztül éri el beszélgetőpartnere-
inket, és olyan mélyen megérinti őket, hogy 
fel tudják fedezni Isten szeretetét. A hitok-
tató nem tanár, nem óraadó, aki órát tart. 
A katekézis nem egy lecke. A katekézis a 
hit tanúságtételének és tapasztalatának hir-
detése, ami lángra gyújtja a szívet. Lángra 
gyújtja a szívet, mivel megérinti az ember-
ben azt a vágyat, hogy rátaláljon Krisztusra. 
Hitoktatóként arra kaptam meghívást, hogy 
különböző módokon, különböző nyelveken 
terjesszem Isten üzenetét! (Ferenc pápa vi-
deóüzenete a Hitoktatók Nemzetközi Kong-
resszusára, 2018)              Hiba György SJ

Ezen időszak alatt a jótékonyság, a mások 
iránti szeretet az az ajándék, amit mások-
kal megoszthatunk, úgy, hogy a kapott ál-
dások valóban áldások legyenek testvére-
inkre is, különösen azokra, akik szükséget 
szenvednek. A karácsony megadja nekünk 
a lehetőséget, hogy hitünkön keresztül 
bensőségesebben kötődjünk az Úrhoz és 
egymáshoz, reményben élve és megoszt-
va szeretetünket. A szociális távolság nem 
azt jelenti, hogy csak magunkra gondo-
lunk és figyelmen kívül hagyunk másokat. 
A mások iránti szeretetnek és reménynek 
lehetünk forrása a körülöttünk lévők báto-
rításával, megerősítésével, támogatásával, 
így emelve fel magunkat a nehéz napok-
ban. Ha ekként teszünk, akkor bánatunkat 
örömmé tehetjük. Ez az idő az elmélkedés 
és imádkozás ideje, hogy megérintsen min-
ket a karácsony misztériumának jelentése 
és lényege: a sötétség soha nem oltja ki a 
Fényt, ha Krisztushoz kötődünk.

A karácsonyi liturgiák új fényről és új 
reményről beszélnek, amely felvirradt 
a világra: „Mert gyermek születik, fiú 
adatik nekünk, s az ő vállára kerül 
az uralom. Így fogják hívni: Cso-
dálatos Tanácsadó, Erős Isten, 
Örök Atya, Béke Fejedelme” (Iz 
9,5). Ez a fény és ez az új remény 
minden időre és helyre szól, nap-
jainkban is, hiszen gyakran „sö-
tétségben járunk”, ahogy erre a 
Szentírás is emlékeztet. A pász-
torok Betlehembe siettek „hogy 
lássák, ami történt”, mivel eltöl-
tötte őket a mennyei szózat öröme: 
„Dicsőség a magasságban Istennek, 
és békesség a földön a jóakaratú em-
bereknek” (Lk 2,14). Nagyon is tisz-
tában vagyunk azzal, hogy a Gyermek 
Krisztus születésének dicsőséges hirdetése 
nem szünteti meg a világban mindig meg-
lévő homályt, hiszen még a Szent Család 
is üldöztetést és száműzetést szenvedett el. 
A betlehemi Gyermekben rejlő karácsonyi 
reménység azonban olyan fény, amely ve-
zérli lépteinket, amelyek lehetnek ugyan 
gyermekiek, mégis lépések keresztény éle-
tünk és tanítványságunk megújítása felé.

A járvány napjaiban mindannyian meg-
hívást kapunk, hogy találkozzunk az Úrral 
az Ő Igéjén keresztül, az ima és az elmél-
kedés csendes időszakain át, és azon alkal-
mak, új és csodálatos lehetőségek révén, 
amelyeket Jézus tesz lehetővé előttünk. 
Életünkben áldott és kiváltságos időszak 
ez, amikor az Úr változásokat hozhat ben-
nünk, jobb tanítványokká tehet minket, 
segít felmérni, hogy a szentségek valóban 
mennyire értékesek számunkra, és támogat 
abban, hogy keresztény közösségeink újjá-
építésére összpontosítsunk.

A karácsony az az időszak, amikor az 
egész egyház keresztény teológiánk és 
hitünk legfontosabb tételét: Isten Megtes-
tesülését ünnepli. Isten jelen van bennünk 
és a világban, munkálkodik gyógyulásun-
kért és növekedésünkért, irányításunkért 
és vigasztalásunkért, kiengesztelésünkért 
és megváltásunkért – ez az alapvető kará-
csonyi üzenet számunkra, ebben a korban 
éppúgy, mint a megelőző időkben.

Újra itt vagyunk, az egyház és a világ, 
hogy együtt ünnepeljük meg az év ezen 
időszakához kapcsolódó örömteli ünnepet: 
Megváltónk születésnapját. Karácsony az, 

amikor a hit közössége összegyűlik az Úr 
asztala körül, hogy részt vegyen a Nagy 
Hálaadásban, megköszönve Istennek azt, 
amit az egész emberiségért tett. Azok az 
imádságok, amelyeket minden szentmi-
sén az eucharisztikus ima során mondunk 
Krisztus közöttünk való jelenlétének ün-
nepléseként, ugyancsak arra emlékeztetnek 
minket, hogy újra el fog jönni. Egyszerre 
van jelenlétünk és távollétünk. Az Advent 
nem áll meg. Mindezek után feltehetjük 
a kérdést, hogy mit ünnepel a keresztény 
hit. A német teológus és jezsuita pap, Karl 
Rahner Karácsony megértése című esszé-
jében értelmezi, hogy mi ennek a fontos 
keresztény ünnepnek a jelentése. Krisztus 
születésében annak az Egyetlennek a szü-
letését ünnepeljük, akinek halálában és fel-
támadásában a keresztények felfedezték a 
reményt és Isten visszavonhatatlan ígéretét 
a feltámadásra, az üdvösségre. A karácsony 
jelentése az, hogy a halál ürességét megtöl-
ti „Isten ismeretlen felfoghatatlanságával”.

Ezért Jézus születése az egyik legszen-
tebb esemény a világon, és ezzel együtt 
jár annak a tudata, hogy Isten közénk jött, 
hogy velünk együtt lakozzék emberi alak-
ban. Bennünk lakozik és átalakítja ennek a 
világnak a gonoszsággal összefüggő sötét-
ségét; a bűnt és a romlottságot világosság-
gá és teljességgé változtatja. Isten leküzd-
hetetlen szeretete ott lakozik mindannyi-
unkban a jóságért és az igazságosságért.

Isten Fia olyan világba született, ame-
lyet elárasztott a félelem, a korrupció, az 
elnyomás, a kapzsiság, a gyűlölet, a rossz-
indulat és a politikai instabilitás, akárcsak 
ma. Nem volt alkalmatlanabb idő arra, 
hogy egy tökéletes Isten ebbe a világba 
szülessen, de Ő be akarta tölteni az idők 
teljességét, és ezzel megkezdte az Istennel 
való megszakadt kapcsolatunk helyreállí-
tásának munkáját. A karácsony arra késztet 
bennünket, hogy elgondolkodjunk azon a 
megfontolhatatlan kérdésen: miért döntött 
úgy Isten, hogy hajléktalan gyermekként 
belép a történelembe? A válasz az, hogy 
Jézus meg akarta mutatni az üdvösséghez 
szükséges erényt: az alázatosságot.

Karácsonykor érvényes a hitünkre, 
hogy az őszinte remény és az új élet áti-
tatja létünket és újrakezdhetünk mindent. 
Még egyszer meghívást kapunk arra, hogy 
higgyünk Istenben, aki mindenekelőtt hitt 
bennünk; elküldte Fiát, Jézust, hogy kö-
zülünk egyként megszülessen. Emlékeztet 

minket az első keresztény családra, József- 
re, Máriára és Jézusra, minden keresztény 
család mintájára és az Ő születéséhez kap-
csolódó mennyei jelenlét seregére. A sze-
retetet, amit látunk Jézus családjában, meg 
kell mutatnunk és megtestesítenünk min-
denkinek. Isten először szeretett minket, és 
elküldte Fiát erre a világra mint tökéletes 
és teljes ajándékot az egész emberiség szá-
mára. Ezzel az ajándékozással kezdődött a 
karácsonyi ajándékozás évek óta jól ismert 
és sokat hirdetett hagyománya.

Ezen kívül karácsony üzenete a béke 
és a jóakarat üzenete mindenkinek, amit 
megosztunk egymással a szeretet, kedves-
ség, nemeslelkűség és önfeláldozás szel-
lemében. A korlátok – némelyek láthatók, 
mások láthatatlanok – eltűnnek, még ha 
átmenetileg is, így a Krisztusgyermek fé-
nye tisztán felragyoghat mindannyiunk 
életében. Nem titok, hogy sok fenyegetett-
séggel és kihívással kell szembenéznünk 
nap mint nap, ami elég ahhoz, hogy sokan 
megkérdőjelezzék Isten jelenlétét. A kará-
csonyi üzenet szétoszlatja ezeket a szoron-
gásokat és félelmeket, és átformálja azokat 
egy jobb holnap optimista és reményteljes 

kifejezésévé. Határozzuk el magunkat, 
hogy bízni fogunk abban, Isten képes 

megváltoztatni a világot a betlehemi 
istállóban született Fia által.

Jézus közénk jött, egyszer s 
mindenkorra. Megígérte, hogy 
velünk marad az idők végezetéig. 
Minden évben megünnepeljük 
karácsonyt, nem azért, hogy jöj-
jön el újra és újra, inkább azért, 
hogy emlékeztessük magunkat 
arra, ami volt, ami van és azu-
tán vágyakozzunk arra, ami lesz.        

A történelem során nem úgy ün-
nepeljük Jézus születését, mint egy 

múltbeli eseményt, hanem mint va-
lami olyasmit, ami folyamatosan tart. 

A mi Urunk születése túlmutat a tér és 
az idő határain, jelen valóságként megma-
rad a világban és az emberi szívekben. Más 
szavakkal, a karácsony maga is előkészü-
let, adventi pillanat: felkészülés Krisztus 
újbóli eljövetelére, amiért nap mint nap 
imádkozhatunk és imádkozunk. Dietrich           
Bonhoeffer evangélikus teológus azt 
mondta: „Egész életünk advent, várakozás 
az utolsó adventre, arra az időre, amikor 
ég és föld is megújul.” Az advent, akár 
akarjuk, akár nem, várakozásra rendeltetett 
időszak. Akkor ünnepeljük helyesen kará-
csonyt, ha felismerjük, hogy az ünnep nem 
csupán néhány érzelmi tényről szól, amely 
két évezreddel ezelőtt egyszer és minden-
korra megtörtént és amelyre most nosztal-
gikusan, szentimentálisan tekintünk vissza. 
A Krisztus születéséről és gyermekkoráról 
szóló bibliai elbeszélések tele vannak tör-
ténelmi hitelességekkel, hogy ki volt a fel-
nőtt Krisztus és mit tett értünk.

Az evangéliumok mélységes egyszerű-
séggel beszélnek a Jézus születését övező 
eseményekről az első karácsonyon. Mégis 
ebben az alázatos tapasztalatban van egy 
meghökkentő valóság, amelyben felfe-
dezzük a legmélyebb igazságot Istenről 
és önmagunkról. Hajlamosak vagyunk azt 
gondolni, hogy Isten messze túlmutat raj-
tunk, talán olyan távoli, hogy nem is része 
a mindennapi életünknek. A karácsony az 
az idő, amikor megújítjuk hitünket a betle-
hemi Gyermekben: „És az Ige testté lett, és 
közöttünk lakozott; és mi láttuk az Ő dicső-
ségét, mint az Atya egyszülöttének dicsősé-
gét, aki telve van kegyelemmel és igazság-
gal” (1,14). A karácsonytól kapott vigasz 

RAGYOG AZ ISTENI 
FÉNY ...

(folytatás az 1. oldalról)
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az a tudat, hogy Isten eggyé vált velünk 
testben, és magasztos célja van abban, 
hogy az Úr felvette emberi természetünket. 
Mivel Megváltónknak kellett lennie, Jézus 
„minden tekintetben testvéreihez hasonló-
vá vált”. Továbbá csak a megtestesült Ige 
misztériumában érthető meg emberi létünk 
misztériuma.

Ahogy Szent II. János Pál megerősí-
tette: „A megtestesüléssel Isten olyan di-
menziót adott az emberi életnek, amilyet 
az embernek szánt az első kezdetektől” 
(Redemtor Hominis, 1). Ez a dimenzió a 
szeretet. Szeretetének teremtő és átalakí-
tó erejével Jézus megújítja a sebzett em-
beriséget és helyreállítja harmóniánkat és 
barátságunkat Istennel, beteljesítve azt az 
isteni tervet, hogy örök életet és boldogsá-
got élhessünk vele. Ugyanez a szeretet ad 
értelmet és irányt a mi életünknek – meg-
tapasztalni és részesülni a szeretetben, és 
éreztetni világunkban mindenkivel, akivel 
találkozunk. Örvendezni annak a nagy ál-
dásnak, amely azon a szent éjszakán ért 
bennünket, amikor új világosság virradt a 
világra és Isten egy lett közülünk. Ismer-
jük és tapasztaljuk meg mindannyian a mi 
Urunk Jézus Krisztus, Isten és Mária Fiá-
nak, a világ Megváltójának a szeretetét!

Imádságomat és legjobb kívánságaimat 
küldöm az Életünk olvasóinak, hogy meg-
tapasztalják Jézus mélységes szeretetét és 
fényét, amikor karácsonyt ünnepeljük eb-
ben a rendkívül szokatlan évben. Boldog 
karácsonyt!

NAGY LÁSZLÓ
Ft. Dr. Nagy László érseki helynök, egyházi bíró, a Whitby-i (Toronto külvárosa, 
Kanada) Szent Család-plébánia lelkipásztora Balánbányán született 1970. május 
15-én és Gyergyószárhegyen nevelkedett szerető családban. Az általános iskolát 
helyben, a középiskolát Ditróban végezte. 1989-ben jelentkezett a gyulafehérvári 
teológiára. 1995. június 25-én szentelték pappá és ősztől posztgraduális tanulmá-
nyokat kezdett az ottawai Szent Pál Egyetem egyházjogi szakán. Két év múlva, 
1997-ben megszerezte a kánonjogi licenciátust és hazatért Erdélybe. Kolozsvárra 
került a Szent Mihály-főplébániára segédlelkésznek, majd egyévnyi ottani szolgálat 
után kinevezték érseki titkárnak. 1998-től 1999-ig töltötte be ezt a tisztet, ekkor 
útja visszavezette az ottawai egyetemre, ahol 2001-ben doktori fokozatot szerzett 
kánonjogból. 2002-től egy évig tanított a gyulafehérvári szemináriumban. Ezt kö-
vetően szolgálatát a Torontói Főegyházmegyében folytatta, ahol néhány hónapnyi 
segédlelkészi beosztás mellett irodaigazgatóként és az Ottawai Fellebezési Bíróság 
bírájaként kezdett el dolgozni. Jelenleg a Torontói Szemináriumban is tanít, hétvé-
gente pedig a diakónusképzésben vesz részt. Havonta-kéthavonta magyar nyelvű 
szentmisét is bemutat egy kisebb magyar közösségnek. 
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EURÓPAI POLGÁR DÍJAT VETT ÁT
BARITZ SAROLTA LAURA DOMONKOS NŐVÉR

A pandémia miatt 2021. október 22-én, az 
Európai Parlament Magyarországi Kapcso-
lattartó Irodájában rendezett ünnepélyes 
átadón vette át Baritz Sarolta Laura OP a 
számára még 2020-ban odaítélt Európai 
Polgár Díjat. A domonkos rendi szerzetes 
nővér, közgazdász, adjunktus, a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, 
a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazda-
ságban (KETEG) szakirányú továbbképzés 
szakfelelőse, a Corvinus Egyetem oktatója 
az emberközpontú gazdaságért, a közösség 
szolgálatában, a jövő nemzedékéért végzett 
kiemelkedő szakmai tevékenységével érde-
melte ki a rangos elismerést. 

A díjátadáson a laudációk előtt Lővei 
Andrea, az Európai Parlament Kapcsolattar-
tó Irodájának vezetője köszöntötte a vendé-
geket, majd kiemelte Baritz Laura OP dok-
tori disszertációjának egy részletét, amely az 
ember jóra való hajlamát igazolja. Matema-
tikai alapon kapott megvilágítást az a tétel, 
hogy az az ember, akinek a belső motivá-  
ciója erős, vagyis 
nem a pénz, a ha-
talom és a siker 
motiválja, képes 
megváltoztatni 
a struktúrát. Az 
ember belső mo-
tivációja a jóra 
hajlik, nem az 
anyagiasság, ha-
nem az erényes-
ség felé.

Tóth József,  
az ÉrMe Hálózat 
Alapítvány ku-                                
ratóriumi elnö-
ke és a KETEG 
Oikonómia Kutató Intézet Alapítvány ku-
ratóriumi tagja méltatta Baritz Laura OP a 
képviselt értékek melletti kitartó, elkötele-
zett munkáját, amellyel számos egyetemi, 
gazdasági szakembert tudott maga mellé 
állítani. Elmesélte, hogyan kezdték el közös 
munkájukat húsz évvel ezelőtt egy új gaz-
dasági paradigma kidolgozása céljából, a 
haszonelvű gazdaságpolitika mellett egy al-
ternatív gazdasági modell és gyakorlat meg-
teremtése érdekében. Laura nővér számára 
keresztény világnézete mellett közgazdász 
diplomája és a szabadpiaci folyamatokkal 
átitatott versenyalapú gazdaságban szerzett 
gyakorlati tudása és tapasztalata adták az 
alapot.

A díjat annak felterjesztője, Hölvényi 
György, az Európai Parlament keresztényde-
mokrata képviselője adta át, aki személyes 
hangvételű köszöntőjében elmesélte, milyen 
szempontok alapján határozta el, hogy Laura 
nővért javasolja a díj megítélésére. Megálla-

pította, hogy Európának, Magyarországnak 
nagy szüksége van az egyházias emberek 
nézőpontjára, az emberközpontú világlátás-
ra, amely nélkül semminek sincs értelme. 
Mint mondta, a teremtettségből végigveze-
tett logika egyrészt nagyon izgalmas, más-
részt alapvetően fontos.

Baritz Laura OP kifejezte boldogságát, 
hogy az Európai Parlament is elismerte te-
vékenységét és az emberközpontú gazdaság 
megvalósítására való törekvését, hiszen ez-
zel kinyilvánította annak értékei iránti el-
köteleződését. Munkájának támogatásáért 
köszönetet mondott a domonkos szerzetesi 
közösségnek, és valamennyi szakembernek, 
munkatársának, aki a KETEG küldetésének 
megvalósítását előmozdította. Végül meg-
köszönte Jézus Krisztusnak mint a KETEG- 
képzés igazi és végső főnökének és szerve-
zőjének.

Laura nővér a díjátadást követően a sa-
pientia.hu kérdésére válaszolva kifejtette: 
a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazda-

ságban egy 
meghökken tő 
szóösszetétel, és 
egy olyan meg-
hökkentő gazda-
sági szemléletet 
hirdet misszió-
val és oktatás-
sal, amelyben 
az ember rá tud 
döbbenni arra, 
hogy ez az a 
fajta gazdasá-
gi szemlélet, 
amelyet érde-
mes űzni. Arról 
van szó, hogy 

a profit és a pénz helyett az ember kerül a 
gazdasági élet középpontjába, az ember 
az alapja és célja a gazdaságnak, a gazda-
ság pedig szolgáló szféra, amely az ember 
boldogságát szolgálja. „Olyan fogalmakat 
és tartalmakat kapcsolunk össze, amelyek 
a hétköznapi életben sokak számára össze-
egyeztethetetlennek tűnnek: pénz és etika, 
üzlet és erkölcs, jóság és profit, méltóság és 
gazdaság. Ha megnézzük az Európai Unió 
Chartájának fejezetcímeit, akkor ott láthat-
juk azokat az értékeket, amelyek az Egyház 
társadalmi tanításának is alapelvei: méltó-
ság, szabadság, egyenlőség, szolidaritás, 
szubszidiaritás elve, igazságosság. Ilyen és 
ehhez hasonló fogalmakkal ismertetjük meg 
a hallgatókat képzéseink során” – mondta a 
hivatkozott interjúban. 

A kitüntetést Laura nővér november             
10-én Brüsszelben is átvette. 

(Forrás: sapientia.hu,
Fénykép: Merényi Zita, Magyar Kurír)

KATOLIKUS KARITÁSZ:
IN MEMORIAM MÁDL DALMA

Mádl Dalma (sz.: Némethy Dalma) 1932. 
november 9-én született Pécsett. 1951-ben 
érettségizett a budapesti Patrona Hungariae 
Gimnáziumban. 1955-ben kötött házasságot 
Mádl Ferenccel. Budapesten a Kertészeti 
Kutatóintézetben, majd a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen a Mezőgazdasági Kémiai 
Technológiai Tanszék kutatócsoportjánál 
dolgozott.

Mádl Ferenc köztár-
sasági elnöksége idején 
számos jószolgálati és jó-
tékonysági kezdeménye-
zésben vett részt, majd 
e tevékenységét férje 
mandátumának lejárta 
után is folytatta. Életé-
ben meghatározó szere-                                  
pe lett az elesettek, a 
mélyszegénységben élők,  a katasztrófák 
által sújtottak megsegítésének, valamint a 
tehetséges, de nehéz körülmények között 
élő gyermekek tanulmányai támogatásának. 

2000 óta a Katolikus Karitász jószolgála-
ti nagyköveteként megszámlálhatatlan alka-
lommal állt a nehézségekkel küzdők mellé. 
A természeti katasztrófák áldozatainak sze-
mélyesen vitte el az adományokat határon 
innen és túl. Mosolyával, kedves, törődő 

odafigyelésével a legnehezebb pillanatok-
ban is megnyugvást tudott adni a bajba ju-
tottaknak. A találkozások alkalmával min-
dig nagy figyelmet szentelt a rászorulóknak, 
és ha ismét találkozott velük, fel tudta idézni 
a korábbi beszélgetéseket. Őszinte odafigye-
lése talán többet ért sok tárgyi adománynál. 

Az adományátadókon olyan termé-
szetességgel fordult a 
hajléktalanokhoz, fo-
gyatékkal élőkhöz, a 
mélyszegénység jeleit 
magukon viselőkhöz, 
hogy az néhány pillanatra 
feledtetni tudta velük 
helyzetük szomorúságát, 
kilátástalanságát, és olyan 
élménnyel ajándékozta 
meg őket, hogy arra évek 

múltán is derűsen emlékeztek. Sokszor        
fogalmazta meg: a feladatunk itt a földön 
az, hogy szolgáljunk; szolgáljuk Istent, a 
nemzetet és embertársainkat. 

Mádl Dalma asszonyt a Katolikus Kari-
tász saját halottjának tekintette. November 
9-én a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlék-
hely 28-as parcellájában helyezték örök 
nyugalomra. Pihenése legyen csendes!

(Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

UGRI MIHÁLY 90 ÉVES:
MENNYEI ATYÁNK KÍSÉRJE ÁLDÁSÁVAL!

Tíz évvel ezelőtt hálaadó szentmisére 
gyűltünk össze Grácban, amikor Ugri Mi-
hály – sokak számára ismert mint Misi bá 
– nyolcvanéves volt. Az egyetemes könyör-
gésekben többek között így imádkoztunk a 
jubilánsért két püspök jelenlétében: „Misi 
példaként áll előttünk Jézus Krisztusba ve-
tett hitével, családja, egyháza 
és magyar népünk iránti hűsé-
ges szeretetével és segítőkész-
ségével. Adj erőt neki további 
szolgálata hűséges ellátásá-
hoz!”

Az azóta eltelt tíz évben 
sem vett ki sok „szabadságot” 
Misi bácsi. Mint az azt meg-
előző évtizedekben először 
Nyers János atyával közösen, 
úgy az elmúlt évtizedben is 
nyughatatlanul tevékenyke-
dett a Gráci Magyar Katolikus 
Közösség ügyeiért. Szívén vi-
selte annak alakulását, szomorú szemmel 
vette észre a templomba járók számának 
visszaesését. Erejéhez mérten, vagy talán 
azon felül is, sokat tett a Gráci Magyar Új-
ság fennmaradásáért és a magyar progra-
mok szervezéséért. 

Nemcsak a Stájerországban élő magya-
rok lelki életének ügyében, hanem magyar 
nyelvünk és kultúránk terjedésében és ápo-
lásában is erején felül teljesített. Évtizede-
ken keresztül szervezte a mariazelli gyalo-
gos zarándoklatokat, kirándulásokat. Mások 
megsegítésébe sem fáradt bele.

Ami sokak számára termé-
szetes – hogy minden vasár-
nap magyar nyelvű szentmise 
van Grácban orgonakísérettel 
–, az mind az ő évtizedeken 
keresztüli szorgalmának és 
buzgalmának eredménye: 
minden vasárnapra keresett 
papot 1995 és 1997 között, 
azután pedig minden vasár-
napra orgonistát. Attól sem 
riadt vissza, hogy lengyel 
és horvát diákokat szólítson 
meg, akik azóta is örömmel 
kísérik magyar énekeinket.

Kedves Misi! Kérjük Mennyei Atyánkat, 
kísérjen mennyei áldásával téged, hű felesé-
gedet, Ingridet és családodat!

Mag. Holló István
plébános, magyar lelkész, Grác

CSICSÓ JÁNOS ATYA 50 ÉVES:
A JÓISTEN ÁRASSZA RÁ BŐSÉGES KEGYELMEIT!

Csicsó János atya, a londoni székhelyű Ma-
gyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Ró-
mai Katolikus Főlelkészség vezetője Mold-
vában, Bákóban született 1971. november 
12-én. Teológiai tanulmányait Magyarorszá-
gon, Pécsett végezte, pappá is a dunántúli 
Baranya megye székhelyén szentelték 1999. 
június 19-én. A pécsi egyház-
megyéből érkezett a brit fővá-
rosba 2011 nyarán, azóta igazi 
mozgatója lett a magyar katoli-
kus közösség lelki és kulturális 
életének. Londonban a Szent 
István Házban minden hónap 
első és harmadik vasárnapján 
mutat be szentmisét, ezen kí-
vül Croydonban, Lutonban, 
Bristolban és Cambridge-ben is 
misézik magyar nyelven. János 
atya végzi a szentségek kiszol-
gáltatását (keresztelés, gyónta-
tás, elsőáldozás, esketés, bete-
gek kenetének feladása), ezen 
kívül különböző lelkiségi programokat szer-
vez, így ifjúsági és felnőtthitoktatást, adventi 
és nagyböjti lelkigyakorlatokat. 2017 máju-
sában ő szervezte meg a nyugat-európai ma-
gyar papok találkozóját. Az évek során ven-
dégül látta Erdő Péter esztergom-budapesti 
bíboros-prímást, Cserháti Ferenc püspököt, 
Jakubinyi György gyulafehérvári érseket és 
sok más magyar és nem magyar főpásztort, 

jeles személyiséget. János atya rendszeresen 
szervez zarándoklatokat – híveivel többször 
járt például Csíksomlyón és Skóciában –, a 
magyar származású Skóciai Szent Margit 
tiszteletére szervezett, középkori eredetű 
éves zarándoklat újraszervezése is az ő ne-
véhez fűződik, miként Becket Szent Tamás 

esztergomi csontereklyéjének 
ünnepélyes angliai bemutatása 
is. A megelőző időszakot (éve-
ket) a budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra 
való készület jegyében töltötte 
és természetesen magáról az 
eseményről sem hiányozhatott. 
Lapunk olvasói előtt is ismert 
lehet, János atya mennyire ki-
veszi a részét a nemzeti ünne-
peinkről való megemlékezé-
sekből is.

„Sok szeretettel köszönt-
jük Csicsó János atyát szü-
letésnapja alkalmából! Köszö-

netet mondunk Istennek az 50 év ajándékaiért 
és az angliai szolgálatában eltöltött tartalmas 
10 évért. Kívánjuk János atya további életére 
és lelkipásztori munkájára Isten bőséges 
áldását és kegyelmét!” – írta novemberben 
Facebook-oldalán a londoni Szent István 
Ház közössége. Szavaikhoz szerkesztősé-
günk munkaközössége is csatlakozik!

Isten éltesse János atyát!

„MA ÉRTETEK SZÓL A FOHÁSZ” 
1956-RA EMLÉKEZTEK MÜNCHENBEN

2021. október 23-án nem csupán Ma-
gyarország számos városában és települé-
sén emlékeztek meg az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 65. évfordulójáról. 

A Münchenben és környékén élő magya-
rok ez év október 24-én, a müncheni Szent 
Erzsébet-templomban megtartott vasárnapi 
szentmisével egybekötött ünnepélyes meg-
emlékezés keretei között rótták le kegyele-
tüket Nagy Imre és társai, a pesti srácok, a 
vidéki értelmiségiek, a munkás- és paraszt- 
emberek előtt, akik egy jobb életért, a sza-
badságért és a függetlenségért, tulajdonkép-
pen értünk és utódainkért küzdöttek. 

A fiatalok ünnepélyes zászlós bevonulá-
sa, valamint a magyar Himnusz közös elé-
neklése után Wittner Mária, politikus, or-
szággyűlési képviselő (2006–2014) 1989-es 
szavait idézte Laenger Patrick:

„Ma értetek szól a harang, a lélek harangja,
Ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán, 
Ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses,
Ma Néktek szól az ifjúság lelkesedése,
Ma Rátok emlékezünk s fájón ünnepelünk. 
Ma gondolatban együtt járjuk a régi          
helyeket, 
Ma lélekben Veletek emlékezünk...”

Spiller Csilla és Spiller Péter kihangsú-
lyozták, hogy az emlékezés kötelesség, az 
örökösök örök felelőssége, hiszen 1956 
több volt, mint forradalom. Az emberi mél-
tóság visszaállításának forradalma volt, 

amely nem felborította, hanem helyreállí-
totta a rendet.

Somogyi Gyula elszavalta Tamási La-
jos Piros a vér a pesti utcán című versét.                                                                                        

A Müncheni Magyar Katolikus Egyház-
község ministráns gyermekei ünnepi ma-
gyarba öltözve rendhagyó könyörgéseket 
olvastak föl. A megemlékezés részeként 
Szarvas Erzsébet, a Müncheni Magyar Ka-
tolikus Egyházközség lelkipásztori munka-
társa és egyben az ünnepi program szerkesz-
tője és szervezője arra hívta fel mindenki 
figyelmét, hogy vállaljuk múltunkat, kultú-
ránkat, értékeinket, önmagunkat és akkor a 
jobb életet is elérhetjük!

A műsort az emlékezés gyertyájának 
meggyújtása után a jelenlévők közös imája, 
valamint a Szózat eléneklése zárta.  

Lanner Katalin, München
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ÉLÉNK AZ ÉLET AZ INNSBRUCKI MAGYAR
IFJÚSÁGI ÉS KULTÚREGYESÜLET HÁZA TÁJÁN

VÁLTOZÁSOK ÚTJÁN AZ INNSBRUCKI
MAGYAR KATOLIKUS KÖZÖSSÉG

HALLOWEEN MÁRIÁVAL

AKIT JÉZUS SZERETETT
Gyermekeknek

Általános iskolában angol tagozatos osz-
tályba jártam. A rendszerváltozás előtt ez 
még ritkaságszámba tartozott. Zsóka néni 
nagyon jó angoltanárunk volt, nemcsak 
a nyelvet tanította meg, az angolszász 
kultúrából is próbált belénk csöpögtetni, 
amit csak tudott. Így került sor a Halloween 
megünneplésére is. Sok ideológia nem fűző-
dött hozzá – legalábbis számomra nem –, 
inkább a farsang jellegét élveztük, kicsit ki-
szabadultunk a hétköznapok mókuskereké-
ből. Október végén akkoriban a boltokban 
nem volt még se karácsony, se mikulás, de 
még a Hokkaido tököt sem ismertük. Gyer-
tyát, fenyőágat és virágot lehetett kapni. 
Mindenki elhunyt szerettei sírját szépítgette, 
hogy Mindenszentek estéjén rájuk emlékez-
ve, értük imádkozva gyertyát gyújthasson. 

Három évtizeddel később a boltok te-
lis-tele vannak Halloween-es 
dekorációkkal, jelmezekkel, 
s mindenhol árulnak tököt, 
amelyekből töklámpások is 
készül(het)nek. Sok iskolá-
ban Halloween-partit is szer-
veznek, s nekem immár az a 
feladat jutott, hogy gyereke-
ket tanítsak, és megmagya-
rázzam az ünnepek értelmét 
és jelentőségét, ami október 
végén, november elején nem 
kis fejtörést okoz.

Halloween neve az All 
Hallow’s Eve-ből származik. All = minden, 
Hallow = szent, Eve = este, vagyis az októ-
ber 31-én tartott Halloween ünnep Minden-
szentek ünnepének előestéjét jelenti. 

Mégis hogyan kapcsolódik a kísértetek, 
boszorkányok és egyéb csúfságok „ünnep-

nek” csúfolt napja az elhunyt szeretteinkről 
és minden szentről való megemlékezéshez?

A Halloween elterjedéséről többféle el-
képzelés is van. Valószínűleg 
a kelta újév (november 1-je), 
a Samhain is része. A kelták 
úgy hitték, hogy az elmúlt 
évben elhunyt emberek lel-
kei ezen az éjszakán vándo-
rolnak a holtak birodalmába. 
A téli sötétség is ekkor kez-
dődött, ezért tüzeket gyújtot-
tak. Az emberek állatbőröket 
vettek magukra és három-
napos ünnepet tartottak. Ez 
volt az ősi ünnep, amelynek 
pogány szokásai keveredtek 
aztán más – többek között 
római – ünnepekkel.  Takarmányrépából 

(nem tökből) készítettek 
lámpásokat, amelyek a 
kelta szüreti fesztiválok 
részét képezték. Ez került át 
töklámpásként az amerikai 
Halloween hagyományba.

A katolikus egyházban 
november 1-jén megemléke-
zünk minden szentről, azok-
ról is, akiket név szerint nem 
ismerünk, november 2-án 
pedig elhunyt szeretteinkért 
imádkozunk. Amikor gyer-
tyát gyújtunk, akkor a fény 

Jézus Krisztust és az örök életet, az örök 
világosságot jelképezi. A szenteket – akik 
már eljutottak az örök dicsőségbe – pedig 
kérhetjük, hogy járjanak közben értünk, se-
gítsenek bennünket, hogy egykor mi is Isten 
Országába juthassunk.

2010-ben elindult „A Fény Éjszakája” 
kezdeményezés. Angliában arra hívták a 
keresztényeket, hogy október 31-én este ab-
lakaikba gyújtsanak fényt, ezzel is jelezve, 
hogy Mindenszentek ünnepének előestéjén 

Isten győzelmét ünneplik, 
amely felragyogott a szentek 
életében. A szentek életükkel, 
példájukkal világító fénnyé 
váltak kortársaik számára. Jé-
zus pedig ma is arra hív min-
ket, hogy mi is világító fény 
legyünk mások számára.

Az Ardennek egyik kicsi 
falucskájában, Banneux-ben 
1921 tavaszán Gyümölcsol-
tó Boldogasszony ünnepén a 
szegény sorsú Beco család-
nak kislánya született. Ma-
rietta  12 éves volt, amikor a 

Szűzanya nyolcszor megjelent neki. Szűz 
Mária magát a Szegények Szüzének nevez-
te, és megígérte, hogy enyhíteni fogja a hoz-
zá fordulók szenvedéseit. Banneux Belgium 
egyik nemzeti zarándokhelyévé vált.

1956. november 4-én éjjel a belga Kato-
likus Munkás Ifjúság – hallván a magyar-
országi eseményekről – gyalogos zarándok-
latként egy fakeresztet vitt és állított fel a 
Banneux-i kegyhelyen Hongrie en sang 
– Magyarország vérben felirattal. A Ban-
neux-i Szűzanya közbenjárását kérték, hogy 
enyhítse a magyarok szenvedéseit. Ft. Do-
bai Sándor atya, aki Belgiumban szolgált, 
mindenben segítségére volt a következő 
időszakban érkező menekülteknek. A Lié-
ge-i püspök hamarosan ki is nevezte a 
magyarok lelkipásztorának. Sándor atya 
nyugdíjba vonulásáig minden év október 
31-én nemzeti zarándoklatot szervezett 
Banneux-be, imádsággal és szentmisével 

megemlékezve a jelenésekről és az ’56-os 
forradalom és szabadságharc áldozatairól, 
megkoszorúzva a Magyar Keresztet. 

Évek óta a kölni magyar lelkészség 
híveivel is részt veszünk a Banneux-i zarán-
doklaton, és Sándor atya nyugdíjba vonulása 
után Lukács József atya vezetésével tovább-
ra is folytatni szeretnénk a hagyományt. 
Mindenszentek előestéjén Szűz Mária és 
a szentek közbenjárását kérjük életünkre, 
imádkozunk a hősökért és szeretteinkért. 
Meggyújtott gyertyáink az Ardennek er-
dejében hirdetik Isten győzelmét, amely 
felragyogott a szentek életében. Mi pedig 
szívünkben magunkkal visszük az ima és 
a közösség erejének világító fényét, amely 
évtizedek alatt sem veszít erejéből:

Banneux-i Miasszonyunk,
Megváltónk Édesanyja,

Isten Anyja és a Szegények Szüze.
Felszólítottál minket, hogy higgyünk 

Benned
és megígérted, hogy bízol bennünk:
benned van minden bizodalmunk.

Hallgass meg minket!
Azt kérted, hogy imádkozzunk Hozzád.

Könyörülj rajtunk minden lelki és
testi szükségünkben,

aggodalmunkban és szenvedésünkben.
Esdekeld ki számunkra a mély hit

gazdagságát,
a szív békességét és az egymás iránti 

figyelmes szeretetet.
Gyógyítsd a betegeket, enyhítsd

a szenvedést.
Add, hogy isteni Fiad Országa,

az igazságosság és szeretet Országa
az egész földön elterjedjen.

Ámen.
Mustos Edit

Schenk Angyalka, az innsbrucki 79. sz. 
Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat pa-
rancsnoka, a tiroli magyar diákok állami 
anyanyelvi oktatásának megszervezője, a 
NeveNincs Óvoda, az Innsbrucki Magyar 
Hölgyek Találkozója, az Innsbrucki Magyar 
Irodalmi és Népdalkör, illetve számos más 
közösség életre hívója és közösségi program 
kezdeményezője férjével és három felnőtt 
gyermekével együtt 2019 nyarán megalapí-
totta az Innsbrucki Magyar Ifjúsági és Kul-
túregyesületet. „A diaszpórában ha az em-
ber bármilyen önkéntes tevékenységet végez 
a közösségért, azt nemcsak egymagában 
teszi, hanem ott van mögötte a házastárs, 
a család, aki ezt támogatja. Az elmúlt har-
minc évben ezt a munkát Tirolban én sem 
tudtam volna elvégezni a szintén cserkész 
szeretteim: férjem és gyermekeim támogatá-
sa nélkül, ezért volt fontos számomra, hogy 
velük alapítsam meg az egyesületet, ezzel 
is kifejezve a világ felé, hogy minden egyes 
program, szervezőmunka mögött ott állnak 
ők is” – magyarázza Angyalka. Az egye-
sület elsősorban a cserkészcsapat, a Neve-
Nincs Óvoda, a regős programok fenntartó 
szervezete lesz és természetesen támogatja 
a tiroli magyar anyanyelvi oktatást is. A jár-

ványhelyzet ugyan valamelyest lelassította 
a működést, de ezt az időt is hatékonyan 
felhasználták az internetes platformok ki-
alakítására (ungarischer-jugend-und-kul-
turverein.business.site; facebook.com IMI-                                      
KE2019UJKV), támogatási kérelmek 
benyújtására, a programok előkészítésére. 
Több helyen is sikeresen pályáztak, a pénz-
ügyi források megteremtésével elkezdőd-
hetett tehát a konkrét tervek megvalósítá-
sa. Egy nagyon aktív, cserkésztáborokkal 
telített nyári időszak után szeptemberben 
megtartották Innsbruckban a 10. Magyar 
Családi Napot, a gyermekeknek októberben 
Muttersban csapathétvégét, Cserkészkaland 
címmel hagyományőrző és természetjáró 
foglalkozást, majd regös cserkészhétvégét 
szerveztek. Innsbrucki Magyar Táncház is 
szerepelt az októberi programjaik között. 
December elején adventi cserkészhétvégét, 
annak keretén belül pedig 4-én mikulásün-
nepséget terveznek. Természetesen a csa-
pathétvégéket, a népzenei műhelyfoglalko-
zásokat, az adventi programokat és minden 
más rendezvényt a járványügyi helyzethez 
igazodva valósítottak meg és a helyzet ala-
kulásának függvényében rendeznek meg a 
későbbiekben is.                                    (VG)

Schenk Angyalkát 2020 nyarán az 
innsbrucki egyházmegye magyar katoli-
kus közösségének a világi elnöki tisztére 
is felkérték. Nagyon nehéz időszakban, a 
pandémia idején, 2020 őszén vállalta el ezt 
a tisztet és látott munkához. A szentmisék 
eredeti helyszínén, a diákotthonként is mű-
ködő, emiatt szigorúbb rendelkezé-
sek alatt álló Innsbrucki Magyar                                                         
Diákotthon és Kultúrcentrumban 
(Magyar Házban) hosszú ideig 
semmilyen programot nem le-
hetett szervezni, a legkevésbé 
szentmisét vagy igeliturgiát. 
Angyalka a Sieglanger-i Maria 
am Gestade-templomba hívta a 
híveket hagyományosan minden 
hónap második vasárnapján, a kö-
zösségnek pedig az új helyszín mellett az új 
időponttal is meg kellett barátkoznia: a ko-
rábbi délelőtt 11 óra helyett délután 15 órára 
tevődött át az innsbrucki magyar szentmise, 
tekintve, hogy az átmenetileg az Innsbrucki 
Egyházmegyében, St. Antonban szolgála-
tot teljesítő, szatmári egyházmegyés Jakab 
Norbert atya ekkor tud a magyar közösség 
rendelkezésére állni. „Örülünk, hogy egyál-
talán van valaki, aki el tud jönni hozzánk 

misézni. Van egy fiatal pénztárosunk, Dobos 
Zsolt, és szeretném, ha más fiatalok is csat-
lakoznának majd hozzánk. A járványhelyzet 
miatt most még nehéz, de én bizakodó va-
gyok” – mondja az örök optimista Schenk 
Angyalka. 

Tény és való, hogy a közösséget nagyon 
megviselik a járványhelyzet kezelésé-

re hozott szabályok keretei, mert 
a hívek az innsbrucki Magyar 
Házhoz kötik a szentmise és 
az azt követő agapé emlékét. 
Próbára tesz minden közös-
séget ez az időszak, hiszen az 
együttlétért átmenetileg el kell 

térni a megszokottaktól. A fertő-
zöttek számának elmúlt napokbeli 

emelkedése nem segít a helyzeten. 
„A járványhelyzet alakulása továbbra is a 
közösségek működésének döntő tényezője 
marad. Pillanatnyilag szentmiséről szentmi-
sére, eseményről eseményre lehet csak ter-
vezni, sőt valójában még ezt se. Örülni kell 
annak, ha egyáltalán találkozhatunk. Ennek 
értelmében kívánunk minden magyar közös-
ségnek szeretetben és megértésben gazdag 
adventi időszakot” – zárta szavait Schenk 
Angyalka.                                              (VG)

SZENT JÁNOSNAK NAPJÁT

Szent Jánosnak napját vígan ünnepeljük, 
hangos énekszóval életét dicsérjük, 

bölcs szavú tanúját s kedveltjét az Úrnak 
mindnyájan tiszteljük!

Úr Jézus Szent Jánost annyira kedvelte,
hogy végvacsoráján maga mellé vette,
hogy fejét mellére, szent szívére hajtsa,

néki megengedte.

Ott tanulta János igaz bölcsességét,
Isten Igéjének örök istenségét,

s nékünk is tanítja megtestesülését,
teljes emberségét.

Keresztútján Krisztust halálig követte,
kínszenvedésében kitartott mellette,

Úr Krisztus szavára Szűz Mária gondját
mindvégig viselte.

Szent Jánossal együtt tegyünk tanúságot,
hogy adjon az Isten mennyben 

boldogságot,
és szentek társaként színről színre lássuk

a Szentháromságot.

Egy iskolai osztályban a tanár valamennyi 
diákjának szeretné átadni a tudást. Azon 
munkálkodik, hogy minden tanuló elsajá-
títsa a tananyagot, lehetőleg kitűnő ered-
ménnyel végezze el a tanévet. Van, akinek 
könnyen megy a tanulás, másnak 
gyötrelmesebb, de a jó pedagógus 
végül minden gyermeknek segít 
elérni a nagy célt. Ha kell, dicsér, 
ha szükséges, dorgál, fegyelmez, 
a lényeg, hogy a diák fejlődjön, 
haladjon töretlenül előre a tanulmá-
nyaiban. A jó tanár nem kivételezhet 
senkivel, még azzal sem, aki a legokosabb, 
legszorgalmasabb, legtehetségesebb, leg-
jobb magaviseletű. Persze legbelül, a szíve 
mélyén biztosan minden pedagógusnak van 
„kedvenc” diákja, aki valamilyen okból job-
ban a szívéhez nőtt, mint a többiek...

Jézus mindenkit szeretett, még a bűnö-
söket is. Mindannyiunkért halt kereszthalált 
és támadt fel. Különösen szerette a tanítvá- 

nyait, az apostolokat, még akkor is, ha jó né-
hányszor bizony keményen „megdorgálta” 
őket – azonban ezt is szeretetből, az ő üd-
vösségük érdekében tette. Volt az apostolok 
közül egy valaki, „akit Jézus szeretett”… 

Aki valamennyi tanítvány közül talán 
a legközelebb állt a szívéhez: Szent 
János apostol, a „szeretett tanít-
vány”.

Hogy mi volt ennek az oka, csak 
találgathatunk. Amit biztosan tu-

dunk: Szent János volt a legfiatalabb 
az apostolok közül. Jánosnak Péterrel 

és Jakabbal együtt fontos szerepe volt a ta-
nítványok körében. Ők hárman ott lehettek 
Jézussal a legkülönlegesebb, legkiváltságo-
sabb pillanatokban: a színeváltozás hegyén, 
Jairus házában és az Olajfák hegyén a vérrel 
verítékezéskor. De még e három tanítvány 
közül is János áll a legközelebb Jézus szí-
véhez, hiszen az utolsó vacsorán nem Péter, 
nem is Jakab, hanem ő hajthatta a fejét Jézus 

keblére. Krisztus feltámadását követően, 
húsvét vasárnapjának reggelén, amikor Má-
ria Magdolna futva hozta a hírt, hogy üres 
a sír, az ifjú János apostol Péterrel együtt 
futásnak eredt, hogy meggyőződjön Mária 
Magdolna szavairól. János, a fiatalabb ért 
oda elsőnek.

Jézus János iránt érzett szeretetét talán az 
az evangéliumi rész bizonyítja legszebben, 
amikor Krisztus kereszthordozását, szenve-
dését, megfeszítését és halálát olvashatjuk. 
János követte Mesterét végig a keresztúton, 
ott állt a kereszt alatt is Mária mellett, és 
hallotta Jézus szavait: „Asszony, íme a te 
fiad!... Íme, a te anyád!”

Szent János apostol és evangélista nyo-
mán törekedj Te is arra, hogy igazán kedves 
és szeretett „tanítványa” lehess az Úr Jézus-
nak! Egyházunk e hónap – és az év – végén, 
december 27-én emlékezik a szeretett tanít-
ványra, Szent János apostolra.

Kovács Péter
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1800. december 1-jén született
Vörösmarty Mihály
költő, író

„Mi ugyan szentek nem vagyunk, de arra törekszünk.                   
S minél őszintébb és eredményesebb ez a törekvésünk, 
annál biztosabban közeledik felénk az Ő és a mi nagy                   
napunk.”                                                    (P. Kiss Szaléz)

1946. december 10-én koncepciós 
perben elítélték és kivégezték 
P. Kiss Szaléz
ferences szerzetest

„Kis nép vagyunk, de nagyokat tudunk álmodni.”
„Az ember élete e földön az öncsiszolás.” 

(Szokolay Sándor)

2013. december 8-án halt meg
Szokolay Sándor
zeneszerző, karmester

„Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.” 

(Vörösmarty Mihály)

A magyar irodalom gyöngyszemei közé 
tartozik Jókai Mór szívszorító karácsonyi 
története, a Melyiket a kilenc közül? című. 
A téma szinte kínálja magát a filmvászonra. 
Egy koldusszegény özvegy pesti csizma-
dia palotának is beillő épület alagsorában 
él, ahol egyedül neveli kilenc gyermekét. 
Karácsony ünnepén csupán annyival tudja 
megajándékozni őket, hogy megtanít nekik 
egy Jézust köszöntő dalt, amelyet közösen 
énekelhetnek. A mosolygó arcú gyermekek 
ajkán szépen cseng a dal, ez azonban any-
nyira zavarja a felettük lakó gazdag háztu-
lajdonost, hogy hangosan rájuk ripakodik és 
csendet követel. A nyomor láttán azonban 
szinte elakad a lélegzete és hirtelen jóin-
dulatában felajánlja a csizmadiának, hogy 
örökbe fogadja egyik fiát, aki – majd, ha 
felnő – támogatni fogja testvéreit. Mivel az 
apa nem tud dönteni, felajánlja a választás 
lehetőségét a gyermekeinek, azonban közü-
lük egyik sem akar a gazdag ember örökö-
sévé válni. A háztulajdonos erre nagyobb 
összeget helyez kilátásba, ha nem hangzik 
fel többé énekszó az alagsorból. Amikor 
azonban az apa látja gyermekeinek arcán a 
szomorúságot, lemond a pénzről és a csa-

lád ismét boldogan dalolva köszönti Jézus 
Krisztus születését.

A témát először az erdélyi születésű 
rendező, Szőts István (képünkön) akar-
ta filmre vinni 1943-ban. Neve akkor már 

közismert volt, mert az Emberek a hava-
son című alkotásával óriási sikert aratott.                                                                                         
A modern magyar filmművészet nyitá-
nyának tekinthető, jórészt a Gyilkos-tó 
környékén forgatott, drámai sodrású történet 
nemcsak a hazai közönség elismerését 

váltotta ki, hanem 1942-ben még a velencei 
filmfesztivál nagytekintélyű Biennale Díját 
is elnyerte. A Jókai-novella megfilmesítésé-
ből azonban akkor nem lett semmi, mert az 
író második felesége, a harmincas évek óta 
Londonban élő Nagy Bella erre nem adott 
engedélyt, azzal érvelve, hogy nem teszi le-
hetővé a náci Németországgal szövetséges 
és Nagy-Britanniával háborút viselő ország 
számára 1904-ben elhunyt férje művészi 
hagyatékának felhasználását. Bő egy évti-
zeddel később viszont a jogok elévültek és 
Szőts István ismét szóba hozta a témát, és 
noha a hivatalos szervek még fintorogtak a 
„túlságosan karácsonyi mese” fölött, végül 
is a Hunnia Filmstúdióban megkezdték az 
előkészületeket. A forgatást azonban erősen 
késleltette a forradalom kirobbanása 1956 
októberében, ezért csak 1957 elején folytat-
hatták a munkát. A rendező Szőts Istvánnak 
ezúttal is mélyen a zsebébe kellett nyúlnia 
– akárcsak első, díjnyertes filmjének, az 
Emberek a havason című alkotásának a 
forgatásánál –, mert a Hunnia igencsak 
akadozott a résztvevők fizetésével. A fel-
vételek jó részét a budai várnegyed utcáin, 
továbbá műteremben vették fel. A film kül-

földi megmérettetésére ezúttal is a Velencei        
Filmfesztiválon a rendező jelenlétében ke-
rült sor, ahol elnyerte a „8 és 12 év közöt-
ti gyermekeknek szánt rekreációs filmnek 
járó külön oklevelet”. 

Szőts István miután értesült arról, hogy 
a szabadságharc idején tanúsított kommu-
nistaellenes magatartása miatt Budapesten 
letartóztatás vár rá, Velencéből már nem 
tért haza, hanem Bécsben telepedett le, ahol 
osztrák rövidfilmeket készített. Ezekben az 
európai kultúra és a hagyományok világát 
mutatta be a nézőknek. 1964-től filmren-
dezést tanított az Osztrák Filmakadémián. 
Magyarországra a ’70-es évektől kezdett 
visszajárni. Egy megvalósulatlan tervé-
nek forgatókönyvét Gróf Batthyány Lajos 
főbenjáró pere és vértanúsága címmel a 
rendszerváltozás hajnalán a budapesti Mag-
vető Kiadó tette közé. Nyolcvanhatodik 
életévében bekövetkezett halála előtt még 
megérte, hogy a szakma számos kitüntetés-
ben részesítse, így megkapta a Magyar Mű-
vészetért Díjat, valamint a Magyar Örök-
ség-díjat, 1992-ben pedig Kossuth-díjjal 
tüntették ki.

Vincze András

MELYIKET A KILENC KÖZÜL?

Kecskési Tollas Tibor 1920. december 21-
én született a Borsod megyei Nagybarcán. 
1947-ben hamis vádakkal letartóztatták.                
A kiszabott tíz év büntetésből kilenc évet le-
töltött, majd a politikai perek felülvizsgálata 
után, 1956 júliusában szabadult. November 
elején elhagyta az országot. 1956. decem-
ber 1-jén Bécsből Nemzetőr címmel útjára 
indult az általa alapított lap, 
amelynek negyven éven át 
volt a szerkesztője és ki-
adója. Később – haláláig – 
Münchenben élt családjával. 
Az emigráció kiemelkedő 
egyénisége, több kötetnyi 
vers szerzője. Nagy elég-
tétel volt számára, hogy az 
’56 után felnőtt fiatal „búvó-
patak-nemzedék”-nél vissz-                                                      
hangra találtak versei, így 
üzenetei, gondolatai eljuthat-
tak az otthoni olvasókhoz is.

1990-ben látogatott először 
haza, ekkor látta viszont hőn 
szeretett szülőfaluját, gyer-
mekkorának kedves színhelyét, Nagybarcát.

1997-ben hunyt el Münchenben. Vég- 
akarata szerint hazai földben nyugszik, 
szülőfalujában, Nagybarcán. 

Emlékét a nagybarcai emberek és a kör-
nyéken élők egyaránt őrzik. A Tollas Tibor 
Emlékház, a költő egykori szülőháza a te-
lepülés kulturális központja: közösségi ta-
lálkozások, kulturális események színhelye. 
Helyet kapott benne a Tollas Tibor Emlék-
szoba, a Dr. Almássy Balogh Pál orvos éle-
tét bemutató emlékszoba, a Kecskési Tollas 
Tibor Könyvtár, a helytörténeti szoba és a 
falumúzeum. Az emlékház parkjában áll a 
Lakiteleki Népfőiskola által adományozott 
kopjafa, amely Tollas Tibor életútját 
jelképezi, és amelynek a párja a Lakiteleki 
Népfőiskola parkjában található.

A költő születésének 100. évfordulója 
alkalmából a NEAO-KP-1-2021/2-000582 

számú, Tollas Tibor Öröksége című pályázat 
keretében több napos rendezvénysorozat 
valósult meg. A programot a Nemzeti 
Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség 
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támo-
gatta.

Az ünnepi megemlékezéseket a 24. Tol-
las Tibor Szavalóverseny nyitotta meg.                      
A versmondó délutánt a középiskolások 

számára hirdette meg a Kecs-
kési Tollas Tibor Emlékére 
Alapítvány, és Nagybarcán 
rendezték meg 2021. október 
15-én. Az óvodások köszöntő-
je után emlékeztek Kelemen 
Csabára, az egri Gárdonyi Géza 
Színház színészére, aki sok év 
után először nem vehetett részt 
a zsűri munkájában, hiszen 
már csak odafentről követi 
nyomon az eseményeket. 
A helyi Borostyán Kórus 
előadása után a költő életútját 
bemutató Éltető Lélek Iro-                                    

dalmi Kör Egyesület műsorával folytatódott 
az ünnepség. Az irodalmi kör színvonalas 
előadását követően kezdetét vette a vers-
mondók bemutatkozása, akik az encsi, 
edelényi, kazincbarcikai, putnoki és mis-
kolci középiskolákat képviselték.

Október 22-én és 23-án Lezsák Sán-
dor elnök úr meghívására a Lakiteleki 
Népfőiskolán a Hungarikum Ligetben em-
lékeztek Tollas Tibor költőre a családtagok, 
barátok, tisztelők. Lehetőség nyílt a költő 
emlékszobájának meglátogatására is, majd a 
jelenlévők a kopjafánál koszorút, virágokat 
helyeztek el.

Október 23-án este Nagybarcán folytató-
dott az ünnepi együttlét. Az Éltető Lélek Iro-
dalmi Kör Egyesület Tollas Tibor verseiből 
összeállított műsorral emlékezett az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeire, 
és bemutatta a költő életútjának főbb állo-
másait.

A Tollas Tibor Emlékház falán immár 
emléktábla hirdeti: itt született és itt töl-
tötte gyermekéveit a költő. Az emléktáblát 
ünnepélyes keretek között leplezte le ok-

tóber 24-én délelőtt Lezsák Sándor, a Ma-
gyar Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki 
Népfőiskola kuratóriumának elnöke, a költő 
barátja és Csikász Gáborné, a Kecskési Tol-
las Tibor Emlékére Alapítvány kuratóriu-
mi elnöke. A tábla elhelyezését a Lakitelek 
Népfőiskola Alapítvány, a nagybarcai Kecs-
kési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány és a 
költő családja támogatta. Ünnepi beszédet 
Lezsák Sándor mondott. A műsorban Tol-
las Tibor versei mellett hallhattuk kedves 

népdalait gyermekei tolmácsolásában, gyö-
nyörködhettünk gitárjátékban, a Nekézsenyi 
Hagyományőrzők, a nagybarcai Borostyán 
Kórus előadásában. Felemelő érzést nyújtott 
a közös ünneplés.

A megemlékezésen részt vett a költő 
három gyermeke: Tamás, Csilla és 
Krisztina, két unokája: Péter és Attila, 
valamint szülőfaluja, Nagybarca küldöttei 
mellett az Ezüst Orchidea Baráti Kör tagjai.                                                                                                       
A jelenlévőket Lezsák Sándor megaján-
dékozta az Antológia Kiadó legújabb, Tollas 
Tibor: Szólnál mint tücsök című kötetével, 
amelyben a költő versei találhatóak magyar 
és angol nyelven.

A lélekemelő ünnepi együttléten a dia- 
dalmas új emberre, a költőre, a megtett 
életút állomásaira emlékeztünk. Arra az 
életútra, amely Nagybarcáról indult, és amit 
„makacs hűséggel” járt végig, hogy aztán 
végrendelete szerint ez az út Nagybarcán ér-
jen véget.

A „varázskör” bezárult: 1997-ben Tollas 
Tibor végleg hazatért.

Emléktábláján kőbe vésve áll: „Szülőfa-
lum, ha el is hagytalak, / makacs hűséggel 
követsz te engem” (Tollas Tibor: Makacs hű-
séggel).                                     Orosz Margit

TOLLAS TIBOR KÖLTŐ, A DIADALMAS ÚJ EMBER MEGÉNEKLŐJE
Kecskési  Tollas  Tibor  költő  születésének  100.  évfordulója  alkalmából  Tollas Tibor 
Öröksége  elnevezésű  több  napos  megemlékezéssel  tisztelegtek  a  költő  emléke  előtt 
Nagybarcán és Lakiteleken. A járvány miatt 2021. októberben megtartott rendezvé-
nyeken emlékeztek a diadalmas új embert megéneklő költőre, aki verseiben egy új 
világot hív elő, ahol az ember „fegyver nélkül meghódítja önmagát”.

A Kölni Érsekség Római Katolikus Magyar Lelkészségének
2021. decemberi és 2022. januári programjaiból:

Az adventi roráté szentmisék idén is a St. Aposteln-bazilika szentélyében lesznek, 
amelyek után közös reggelire várják a szentmisén résztvevőket az Apostolok plébániai 
termében.
2021. december 15., szerda, 16.30 – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen
2021. december 22., szerda, 15.30 – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban
2022. január 9., vasárnap, 18.30 – Tudományos és ismeretbővítő törzsasztal Kölnben. 
Athos – Wo die Welt vergessen wird címmel P. Karl Pemsl OT tart képes előadást.
2022. január 12., szerda, 17.00 – Szentségimádás Kölnben. A magyar közösség évi 
szentségimádási órája a St. Aposteln-bazilikában
2022. január 19., szerda, 16.30 – Zenés irodalmi kávéház a Lelkészségen
2022. január 26., szerda, 15.30 – Zenés irodalmi kávéház Düsseldorfban
A közösségi programokon való részvétel jelenleg a 3G-szabály betartásához kötött: 
védettségi, illetve gyógyult-igazolás vagy 24 óránál nem régebbi teszt bemutatásával 
lehetséges.
Forrás: www.ungarnzentrum.de / Egyházközségi Értesítő, 2021. év 4. szám, amelyben 
a szentmisék részletes rendje is megtalálható.



Mátyásföld az 1800-as évek végén Cinkota 
két telepeként jött létre és fejlődött. 1933-tól 
önálló nagyközséggé vált, 1950-től pedig 
Budapest XVI. kerületének városrésze lett.

Templomépítés céljára a Pilóta utcai 
telket özvegy Beniczky Gáborné, szü-
letett Batthyány Ilona grófnő adomá-
nyozta az 1887-ben alapított Mátyásföldi 
Nyaralótulajdonosok Egyesületének. Az 
1900. május 30-i közgyűlésen a telket Paul-
heim József építészre és az elnökként általa 
vezetett Templomépítő Bizottságra bízták 
azzal a kikötéssel, hogy a felépítendő temp-
lom és annak területe az egyesület elvitat-
hatatlan tulajdona. A neogótikus stílusú 
templomot Weninger Ferenc építész tervez-
te meg. Az építkezés 1904-ben kezdődött 
meg, és egy év múlva, 1905. augusztus 27-
én Szent József tiszteletére megáldották az 
Úr új hajlékát. Paulheim József emlékét a 
templom előcsarnokában 1921. augusztus 
28-án elhelyezett tábla is őrzi. 

A templom alaprajza kereszt alakú, a 
főhajó 9 méter széles, a templomtér hossz- 
mérete 27,3 méter. A bejárati előtér felett 
emelkedik a négyzet alaprajzú, nyolcszög-
letű toronysisakkal záródó 40 méter magas 
torony, amit 1,8 méteres kovácsoltvaske-
reszt koronáz. A padlóburkolat mintás te-
razzóból készült. Az eredeti ablakok díszes 
festett üvegezését Waltherr Gida készítette, 
de ezek a háborúban megsemmisültek. Az 
új színes üvegablakokat a szentélyben – 
Krisztus életének jeleneteit – Nagy Sándor 
1949-ben, a keresztházban (jobb oldalon: 
Szűz Mária és Jézus élete, bal oldalon: a ke-
resztút 14 stációja) Gaál Imre 1950-ben, a 
hosszházban Bay Anikó 2004-ben készítet-
te. A sekrestyében lévő festett üvegablakról 
nem maradt fenn adat, azt talán még Walt-
herr Gida készítette.

Az 1905-ös festés egyszerű – egy- vagy 
kétszínű – volt. A ma látható festésnek az 
1930–1931-es díszes templomfestés képezte 
az alapját. Az 1965-ös festéskor a templom 
falfelülete pasztellsárga lett, az oszlopok, 
pillérek, boltívek almazöldek, a tagozatok 
sárgák, vörösek. A legújabb, 2004-es fes-
tés többnyire a ’30-as évek díszítőfestését 
állította vissza, csupán a színekben történt 
módosulás.

Az első falképek 1930–193l-ben al secco 
technikával készültek. Az 1965-ben készült 
freskókat Takács István freskófestőművész 
készítette. A ma látható kerettel és arany 
háttérrel a 2004-es festéskor kiegészített 
képek Szent József életének eseményeit 
ábrázolják: Szent József és Szűz Mária el-
jegyzése; Szent József álma; A Szent Család 
szállást keres; Menekülés Egyiptomba; a                        
12 éves Jézus a templomban; Munkás Szent 
József; Szent József halála; Szent József ol-
talma (Kalazanti Szent József a keresztház 
keleti falán, Magyar női és férfi szentek és 
Szent József a karzaton látható).

A legkorábbi neogótikus berendezések ba-
jor műhelyben tölgyfából készültek. A főoltár 
három oltárfülkéjéből a középsőben Szent Jó-
zsef a kis Jézussal, a bal oldaliban Szent Er-
zsébet, a jobb oldaliban Szent István látható. 
Az orgonát – Spett Ferenc ajándékát – 1909. 
március 14-én szentelték fel, bővítése 1989–
1991-ig tartott. Az eredetiben 402 síp szólt, 
az új orgonának 956 sípja van. Az újabb, 
kovácsoltvas berendezési tárgyakat 1965-től 
Farkas Sándor műlakatos készítette. A sár-
garéz falikarok Végh Aladár építészmérnök 
terve szerint készültek 2005-ben.

A templom legértékesebb szobra a Szent 
Erzsébet-alkotás, amely a Szent István-ba-
zilika kupolaterében álló fehér márvány-
szobor gipszeredetije: Senyei Károly mun-
kája, amely a Semsey család ajándékaként 
került 1905-ben a templomba. A faszobrok 
– Betlehemi szoborcsoport, Szent Antal, 
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Szent Ala-
jos, Kis Szent Teréz, Feltámadt Krisztus 
– Fésűs Károly péceli szobrász-restaurátor 
alkotásai 1976–1979-ből. A Jézus szíve-
szobrot Káldor Aurél készítette fehér bolgár 
mészkőből 1981-ben. A templomkertben 
Máriahegyi János szobrászművész alkotá-
sai láthatók: a Magyarok Nagyasszonya- 
(1943) és a Jézus Szentséges Szíve-szobor 
(1944) carrarai márványból készült. A stá-
ciók Törley Mária mátyásföldi szobrászmű-
vész alkotásai (2006).

Az első világháborúban a legnagyobb 
és legkisebb harangot rekvirálták, pótlá-
suk 1926-ban történt. A toronyban jelenleg 
három harang lakik: a Hiszek egy Istenben 
(209 kg) elnevezésűt Szlezák László öntötte 

1925-ben Budapesten. Felirata: Hiszek egy 
Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy is-
teni örök igazságban, hiszek Magyarország 
feltámadásában. Másik oldalán: Jöjjetek 
hozzám mindannyian, kik fáradtak és ter-
helve vagytok és én megenyhítelek titeket.           
A másik harang a Szűzanya (135 kg) nevű, 
ezt Thúry Ferenc és fia öntötte 1905-ben 
Budapesten. Felirata: Isten dicsőségére, a 
Szeplőtelen Szűz tiszteletére. A mátyásföldi 
római katolikus egyház hívei. Másik olda-
lán: Mária-kép. A harmadik az Isten, áldd 

meg a magyart nevű harang (54 kg), ezt is 
Szlezák László öntötte 1925-ben Budapes-
ten. Felirata: Isten, áldd meg a magyart. 
Öntették a mátyásföldi hívek. Másik olda-
lán: Születtem a csonka Magyarországon az 
1925. esztendőben március 15-én.

Az első toronyórát 1906-ban építették be, 
majd 1930-ban korszerűbbre cserélték. Az 
új elektronikus vezérlésű toronyórát 2000-
ben szerelték be.

A templom épülete Végh Aladár tervei 
szerint 1979-ben a sekrestye előteréből nyí-
ló vizesblokkal, 1982-ben a sekrestyével 
szimmetrikusan, a nyugati oldalon hittanká-               
polnával bővült, amelyet 2009-ben átépítet-
tek és faburkolattal láttak el. A falon Farkas 
Sándornak azt a 14 stációját helyezték el, 
amely 2005-ig a templomban volt. 

2004-ben a templon előtti tér új burkolat-
tal gazdagodott.

A templom búcsúját május 1-jén, Mun-
kás Szent József ünnepén tartják. Az egy-
házközségben Baba-mama klub, „Belső út”, 
Családi kör, Felnőtt bibliaóra, Felnőtt hittan-
csoport, Ifjúházas közösség, Istenkeresők, 
Karitász, Katekumen, Rózsafüzér-társulat, 
Sóderparti (beszélgetések Istenről, hitről, 
életről, egyébről), Szállást keres a Szent 
Család, Szent Cecília Énekkar, Cserké-
szet… felsorolni is nehéz, hányféle közös-
ség működik, mégpedig nagyon aktívan. 

A templom közelében áll a Végh Aladár 
építész tervei alapján készült épületegyüttes: 
az 1998-ban megnyitott közösségi ház és a 
2000-ben elkészült plébánia. Az egyházköz-
ség plébánosai: Mátay Antal 1929–1931; 
Szabó Ferenc 1931–1948; Bartos Márton 
1948–1962; Rajz Mihály 1962–1986; Bá-
torfí Béla 1986–2013. Nyolc éve, 2013 óta 
Gödölle Márton atya látja el Mátyásföldön a 
lelkipásztori szolgálatot.

Gödölle Márton esperes-plébános 1968. 
október 31-én született Budapesten, 1994. 
június 18-án szentelték pappá Esztergom-
ban. 1994–1995 között továbbfolytatta 
tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Karán, majd meg-
kezdte kápláni szolgálatát Budapest-Pest-
szentlőrincen, a Havanna-lakótelepi Szent 
László-plébánián. Három év elteltével, 
1998-ban Brüsszelbe vezette az útja, ahol 
2000-ig volt magyar lelkész. Onnan ha-
zatérve egy évig a Városmajori plébánián 
szolgált segédlelkészként, majd az Esz-
tergomi Papnevelő Intézet prefektusa lett. 
2003-tól tíz éven keresztül plébánosként 
szolgált Budapest-Pestszentimrén, 2013-tól 
pedig a Budapest-Mátyásföldi Szent Jó-
zsef-plébánia híveinek lelkigondozását látja 
el. Ezzel párhuzamosan a Cinkotai Mária 
Magdolna-plébánián plébániai kormányzó, 
2016-tól pedig a Rákosi Espereskerület es-
peresévé is kinevezték. Papi jelmondatának 
megfelelően – „Végzéseid útját futva járom, 
mert szívemet kitágítottad” (Zsolt 118, 32) 
– útját futva járja, mert számára ez a teljes 
odaadottság lelkületét jelenti.

(matyasfoldi-plebania.hu és más forrá-
sok alapján szerkesztette: Varga Gabriella)
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Az éves előfizetés összege a 2022. évre
Lapunk nyomtatott kiadása egyénileg közvetlenül a kiadóhivatalnál, 

valamint a nyugat-európai helyi magyar lelkészségeken keresztül is előfizethető.

A nyomtatott kiadás éves előfizetési díja közvetlenül a kiadónál történő
egyéni megrendelés esetén:

Magyarországon kívül 35 EUR/év
(a korábbi 20 EUR + a postaköltség egy része);

Magyarországon belül 7000 HUF/év 
(a korábbi 6000 HUF + a postaköltség egy része).

Az online kiadás előfizetési díja a 2022. évre: 
20 EUR/év vagy 6000 HUF/év.

Lelkészségeken keresztül történő megrendelés esetén  a nyomtatott kiadás
éves előfizetésének összegét az adott missziók határozzák meg

a helyi terjesztési költségek figyelembevételével.

Ajándékozzon karácsonyra újságmegrendelést!
Ajándékozzon nyomtatott vagy online éves Életünk-előfizetést rokonainak, barátainak, 
ismerőseinek, egykori plébániájának, iskolájának, bármilyen intézménynek vagy civil 
szervezetnek, amely közel áll Önhöz.

Bankszámlaszámunk:
MISSZIÓ MÉDIA KFT.
OTP BANK 11716008-22527699

Külföldről utalás esetén:

IBAN: HU85 1171 6008 2252 7699 0000 0000
SWIFT (BIC) azonosító: OTPVHUHB

Az OTP Bank székhelye:
H-1051 Budapest, Nádor utca 16.

E-mail-cím, amelyre a megajándékozott személy
vagy intézmény nevét és postacímét várjuk: 
szerkesztoseg@eletunk.net

Legyen a segítségünkre abban, hogy a nagy múltú, az 54. évfolyamába lépő Életünk     
a diaszpóra egyetlen nyomtatott magyar katolikus lapjaként információforrás marad-
jon és képviselje keresztény értékeinket szerte a világban!

ÁLDUNK, ISTEN JÓ SZOLGÁJA, JÓZSEF, ÉLETNEK PÉLDÁJA! (10.)
A Szent József-évhez kapcsolódó sorozatunk tizedik, befejező részében a Budapest-Mátyásföldi

Szent József-plébániatemplomot mutatjuk be

A Galata-levélről, az Apostolok Cseleke-
deteiről és a Miatyánk imádságról szóló 
katekézisei után a Szentatya novemberben 
a jubileumi Szent József-év kapcsán Jézus 
nevelőapjáról kezdett új elmélkedéssoro-
zatot. Ferenc pápa így fogalmazott: „Ma, 
jobban mint valaha, ebben a globális vál-
ságtól szenvedő világunkban támaszunk, 
vigasztalónk és vezetőnk lehet Szent József. 
Ezért döntöttem úgy, hogy katekézissoroza-
tot szentelek neki, amely reményeim szerint 
segíthet abban, hogy elmélyítsük példáját és 

tanúságtételét. Az elkövetkező hetekben te-
hát Szent Józsefről fogunk beszélni.”

A Szentatya felhívta a figyelmet: Jó-
zsef, aki názáreti ács volt és bízott Isten 
tervében, amelyet fiatal jegyesének és neki 
szánt, ma is emlékezteti az egyházat, hogy 
arra figyeljen, amit a világ szándékosan fi-
gyelmen kívül hagy. Ma József ezt tanítja 
nekünk: „Ne azt a sok dolgot nézd, amit a 
világ dicsér! Nézd a sarkokat, az árnyéko-
kat, a perifériákat, amit a világ nem akar!” 
József a lényegre irányítja tekintetünket, 

amit mások nem tartanak sokra. Ebben az 
értelemben a lényeg tanítómestere: rávezet, 
hogy türelmesen kell megvizsgálnunk, 
fölfedeznünk és értékelnünk azt, ami igazán 
számít.

Induljunk hát újra Betlehemből, Názáret-
ből és tanuljuk meg értékelni a lényegest – 
folytatta Ferenc pápa. – Azt üzenem a világ 
eldugott és elfeledett vidékein élő embe-
reknek, vagy azoknak, akik a lét perifériáin 
tengődnek, hogy találják meg Szent József-
ben a tanúságtevőt és védelmezőt, akire te-

kinthetnek. Együtt imádkozzunk ezzel a kis 
„házi” imával, ami a szívből fakad: „Szent 
József, te, aki mindig Istenre bíztad magad, 
és döntéseidet a gondviselés vezérelte, taníts 
meg minket arra, hogy ne annyira a saját 
terveinkre hagyatkozzunk, mint inkább az ő 
szeretettervére. Te, aki a perifériákról jössz, 
segíts, hogy megtérjen tekintetünk, és azt 
kedveljük, amit a világ kiselejtez és kizár. Vi-
gasztald meg azt, aki egyedül érzi magát, és 
támogasd azt, aki csöndben munkálkodik az 
emberi élet és méltóság védelméért. Ámen.”

FERENC PÁPA ÚJ KATEKÉZISSOROZATOT KEZDETT SZENT JÓZSEFRŐL
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ANGLIA
London: Hungarian R.C. Chaplaincy / Szent 
István Ház, Ft. Csicsó János főlelkész; W5 4EA 
London, 62 Little Ealing Lane; Tel./Fax: +44-
20/8566-0271; E-mail: hungarian.chaplaincy@
btinternet.com; Web: www.szentistvanhaz.org 
és www.facebook.com/szentistvanhaz.london. 
Szentmise minden hónap 1. és 3. vasárnap-
ján 11.30-kor. További misézőhelyek: Bristol, 
Cambridge, Luton, Manchester, South Croydon. 
AUSZTRIA
Bécs: Wiener Ungarische Katholische Gemein-
de / Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség, Ft. 
Simon Ferenc esperes, főlelkész; A-1070 Wien, 
Döblergasse 2/30b; Tel.: +43-1/526-4972; 
E-mail: bmke@katolikus.at; Web: www.katoli-
kus.at és www.facebook.com/KMEMWien. Új, 
ideiglenes szentmisehelyszín: Am Tabor-plé-
bánia, 1020 Wien, Alliiertenstr. 2. További mi-
sézőhelyek: Baden, Leesdorfer Hauptstr. 74., 
minden hónap második vasárnapján 16.30-kor 
és Bécsújhely, Szent Katalin-kápolna, Domplatz 
1., minden hónap utolsó vasárnapján 17.00-kor.
Collegium Pázmáneum: Ft. Varga János rektor; 
A-1090 Wien, Boltzmanngasse 14; Tel.: +43-
1/319-1403; E-mail: collegiumpazmaneum@
gmail.com; Web: www.pazmaneum.katolikus.
hu. Előesti szentmise szombatonként 17.00-kor.
Burgenland, Kismarton: Vikariat für unga-
rische Belange, Ft. Pál László, Diözese Eisens-
tadt; A-7000 Eisenstadt, St. Rochus-Straße 21; 
Tel.: +40/676-880-708-346, +40/2682-777-346; 
E-mail: laszlo.pal@martinus.at; Web: www.
martinus.at. Szentmise hónap 3. vasárnapján 
11.00-kor, Franziskaner Kirche, A-7000 Eisen- 
stadt, Josef Haydngasse 31. 
Burgenland, Alsóőr: Katholische Pfarramt, Ft. 
Gáspár Adalbert; A-7501 Unterwart 226; Tel.: 
+43-33/523-4108; vasárnaponként 9.45-kor.
Burgenland,  Felsőőr:  Ft. Gáspár Adalbert; 
A-7400 Oberwart, Stenamangerstraße 13; va-
sárnaponként 8.30-kor.
Burgenland, Felsőpulya: Ft. Lehrner Hannes; 
A-7350 Oberpullendorf, Hauptstr. 66; hónap 1. 
vasárnapján 8.45-kor.
Burgenland, Középpulya: Ft. Ghinari Johann; 
A-7350 Mittelpullendorf, Ungargasse 62; hónap 
1. és 3. vasárnapján 18/19 órakor.
Graz: Msgr. Molnár Ottó; Tel.: +43-316/6821-
2421; E-mail: otto.molnar@laposte.net. Ft. 
Holló István; Tel.: +43-676/8742-6711; E-mail: 
istvan.hollo@graz-seckau.at. Szentmise minden 
vasárnap 17.00-kor, Kalvarienberg-Kirche, Kal-
varienbergstr. 155., A-8020 Graz. 
Innsbruck: Innsbrucki Magyar Katolikus Egy-
házközség, Magyar Ház, A-6020 Innsbruck, Ri-
chard Wagner Str. 3., Facebook: www.facebook.
com/ Innsbrucki-Magyar-Katolikus-Egyház-
község-1270405526418632/. Szentmise minden 
hónap 2. vasárnapján. Érdeklődni: Schenk An-
gyalka világi elnök, Tel.: +43-699-1151-6190; 
E-mail: djas@inode.at.
Linz/Wels: Ungarnseelsorgezentrum der Di-
özese Linz, Ft. Szabó Ernő; A-4600 Wels, 
Herrenstr. 2.; Tel.: +43-732/341-175; E-mail: 
ernest.szabo@dioezese-linz.at. Misehelyszínek: 
Linz, Guter Hirte (Jó Pásztor-) templom, Am 
Steinbühel 31, A-4030 Linz, minden hónap 1., 
3. és 5. vasárnapján és Wels, St. Stephan/Lich-
tenegg (Szent István-) templom, Königsederstr. 
20, A-4600 Wels, minden hónap 2. és 4. vasár-
napján.
Klagenfurt: Kapuziner Kirche; A-9020 Klagen-
furt, Waaggasse 15., szentmise minden hónap 
utolsó vasárnapján 14.00-kor.
Salzburg: Szentmise havonta egyszer, 3. szom-
baton 17.00-kor az orsolyita templomban, 
A-5061 Salzburg, Aigner Str. 135. Érdeklődni: 
Bohuny István, tel.: +43-699/8172-1232.
BELGIUM 
Brüsszel: Mission Catholique Hongroise, Ma-
gyar Ház, P. Havas István Sch.P.; 1050 Bruxel-
les, rue de l’Arbre Bénit 123; Tel.: +32-2/64-96-
188, mobil: +32-487/614-063; E-mail: havas.
istvan@piarista.hu; aumoneriedesetrangers@
skynet.be; Web: www.bmkk.be. Szentmise min-
den vasárnap 10.30-kor és 18.00-kor, 123 rue 
de l’Arbre Bénit, 1050 Ixelles és Église Sain-
te-Famille, Place de la Sainte-Famille, 1200 
Woluw-Saint-Lambert. További misézőhelyek: 
Leuven; Liège, Abbaye Paix Notre-Dame des 
Soeurs Bénédictines, 54 boulevard d’Avroy, 
4000 Liège, havonta egy alkalommal (szombat, 
15 órakor) a Bencés Nővérek templomában.
CSEHORSZÁG 
Prága: Prágai Magyar Katolikus Plébánia, Ft. 
Balga Zoltán; Telefon: +420-734-688-656; 
E-mail: info@katolikus.cz; Web: www.kato-
likus.cz és www.facebook.com/Prágai-Ma-
gyar-Katolikus-Plébánia-1769510549979963/. 
Misehelyszín: Belvárosi Szent Henrik Templom, 
110 00 Prága 1., Jindrisska 30. 

FRANCIAORSZÁG
Párizs: Mission Catholique Hongroise / Párizsi 
Magyar Katolikus Misszió; F-75010 Paris, 42, 
rue Albert Thomas; Tel.: +33-1/42-086-170, 
E-mail: missioncatholique@orange.fr; Web: 
www.magyarmisszio.info és www.facebook.
com/Parizsi.Magyar.Katolikus.Misszio.
HOLLANDIA
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egy-
házközségi Tanács; E-mail: hagai.ma-
gyar.katolikusok@gmail.com; Web: http://
fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag és www.
facebook.com/EKT-hollandiai-magyar-katoli-
kusok-119459806451156.
Amszterdam: Obrechtkerk, Obrechtstraat 30. 
NL-1071 KM Amszterdam.
Eindhoven: Sint Joriskerk, Sint Jorislaan 
51, NL-5614 AA Eindhoven.
Hága: Hágai Magyar Katolikusok, Onbevlekt 
Hart van Maria Kerk (Marlotkerk); NL-2594 
CK Den Haag, Bloklandenplein 15. Facebook: 
www.facebook.com/HagaiMagyarKatolikusok.
Helmond: Pauluskerk, Paulus Potterstraat 2., 
NL-5702 CW Helmond.
Vianen: Vianeni Magyar Otthon, Panoven 17A, 
NL-4133 NG Langeweg, 145. sz. házzal szem-
ben van a bejárat.
Wassenaar: Sint Jozefkerk, Van Cranenbur-
chlaan 31. NL-2241 PJ Wassenaar (Parklaan 
28 (kerk) / van Cranenburchlaan 31 (Pastorie); 
Tel.: 070-511-4262; E-mail: secretariaat@sint-
jozefwassenaar.nl.
LENGYELORSZÁG
Varsó: minden hónap második vasárnapján 
15.00-kor, Az Úr Mennybemenetele-templom 
(Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego), Ursy-
nów, al. Komisji Edukacji Narodowej 101. Met-
róval a Stokłosy állomásig, majd Varsó központ-
ja felé sétálni kb. 350 m-t.
LUXEMBURG
Ft. Lukács József és Havas István Sch.P., 8032 
Strassen, 2 place des Martyrs. Havonta egy al-
kalommal.
MÁLTA 
Naxxar, Santwarju Gesu Hniena Divina-temp-
lom. Évente háromszor van magyar szentmise 
(vasárnap 17.30-kor).
NÉMETORSZÁG 
Augsburgi Egyházmegye: Ungarische Katho-
lische Mission / Augsburgi Szent László Magyar 
Katolikus Misszió, Ft. Csibi Sándor; D-86152 
Augsburg, Henisiusstr. 1.; Tel.: +49-821/3166-
8960 vagy +49-821/3166-8961; E-mail: iro-
da@augmis.de; Web: www.augmis.de, www.
augsburgimisszio.de, augsburgi-katolikusok.de.  
Misézőhelyek: Augsburg, St. MAX-templom, 
Franziskanergasse. 4.; D-87437 Kempten, St. 
Mang, Mariä Himmelfahrt-templom, Friedrich-  
Ebertstr. 1., Neuburg an der Donau.
Bamberg-Eichstätt-Regensburgi Egyházme-
gye: Stemper Ferenc lisbergi plébános és Dankó 
István atya (Amberg). Szentmisék: Caritas Se-
niorenheim St. Josef-kápolnája, Giesbertstr. 65., 
Nürnberg, kéthetente. A járványhelyzet miatt a 
vasárnapi szentmisék helyszíne megváltozott.
Az új helyszín: Heiligste Dreifaltigkeit-plébánia- 
templom, D-90473 Nürnberg, Giesbertsstr. 75.
Érdeklődni lehet: Dr. Lipecz József, tel.: +49-
911/426-703
Freiburgi érsekség: Ft. Lovász Reinholdt 
plankstadti kooperator; D-68723 Plankstadt, 
Schwetzinger Str. 32. Havonta magyar szentmi-
sét tart Mannheimben.
Berlini és Hamburgi Főegyházmegye, Hildes-
heimi és Osnabrücki Egyházmegye: Unga-
rische Katholische Mission, Ft; D-20535 Ham-
burg, Bürgerweide 35; Tel.: +49-40/250-7783. 
Misézőhelyek: Berlin, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Lübeck, Braunschweig, Bremen. 
Kölni  Főegyházmegye,  Esseni  és  Aacheni 
egyházmegyék: Katholische Ungarische Ge-
meinde im Erzbistum Köln / A Kölni Érsekség 
Római Katolikus Magyar Lelkészsége, Ft. Lu-
kács József; D-50676 Köln, Am Rinkenpfuhl 
10; Tel.: +49-221/3377-8517; E-mail: info@un-
garnzentrum.de és unganzentrum.koeln@gmail.
com; Web: www.ungarnzentrum.de és www.
facebook.com/Ungarische.Gemeinde. További 
misézőhelyek: Bergisch-Gladbach, Bonn, Duis-
burg, Düsseldorf, Essen, Herzogenrath, Köln, 
Köln, Wuppertal. 
Limburg-Fulda-Mainzi Egyházmegye: Kat-
holische Ungarische Gemeinde / Szent Erzsébet 
Magyar Katolikus Egyházközség Frankfurt, Ft. 
Belényesi József, D-61440 Oberursel, Alten-
höferweg 61; Telefon: +49/0175-2562-688; 
E-mail: pfarrbuero@erzsebet-frankfurt.de; 
Web: www.magyar-katolikusok-frankfurt.de; 
Facebook: www.facebook.com/MagyarKatoli-
kusEgyhazkozseg. Misézőhelyek: Frankfurt am 
Main, Darmstadt-Griesheim, Gießen, Mainz és 
Wiesbaden-Delkenheim.

MAGYAR SZENTMISÉK AZ EURÓPAI DIASZPÓRÁBAN

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN!

Apróhirdetés:
Keret, fénykép nélkül: 50 HUF vagy 0,20 EUR/betű
Keret: 3000 HUF vagy 10 EUR 
Fénykép: 6000 HUF vagy 20 EUR
Többszöri hirdetés esetén kedvezmény.

Nagyhirdetés és PR-cikk:
Teljes oldal: 400 e HUF vagy 1100 EUR
Féloldal: 300 e HUF vagy 800 EUR
Negyedoldal: 200 e HUF vagy 500 EUR
Többszöri hirdetés esetén kedvezmény.

Lapunk megjelenése megvalósult
a Magyar Kormány támogatásával. 
A Bethlen Gábor Alap hozzájárult 

a kiadónk működésével és ezzel a lapunk 
fenntartásával kapcsolatos költségekhez.

A Bécsi Napló az interneten is elérhető:

www.becsinaplo.eu

Évi előfizetés:
Kanadában $50.00,
külföldre $100.00
(11 szám, a július-
augusztusi összevont)
2189 Peters Road West
Kelowna, BC V4T 2C3
Tel.: 001/250-768-0997
E-mail: moricl@telus.net,
napjainkOK@gmail.com

Napjaink
A Kanadai Magyar Diaszpóra

családi havilapja 

32 színes oldalon megjelenik minden 
hónap második felében.
Felelős szerkesztő: Móricz Lajos

ÉLETÜNK
Az európai magyar katolikusok lapja

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
MISSZIÓ MÉDIA LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT.

H–1165 Budapest, Zsemlékes út 25/A. I. 5.
Telefon: +36 70 635 7064

E-mail: szerkesztoseg@eletunk.net 
Honlap: www.eletunk.net

www.facebook.com/eletunkujsag

Felelős kiadó és főszerkesztő: 
Varga Gabriella

Felelős szerkesztő:
Vencser László

Szakmai tanácsadó: 
Sajgó Szabolcs SJ, Szőcs Csaba,

Varga János, Vértesaljai László SJ

Munkatársak:
Dancs Rózsa, Hiba György SJ, Horváth Enikő, 

Kovács Péter, Puss Sándor SJ, Schenk Angyalka,
Sebestyén Péter, Szabó Ferenc SJ, Vincze András

ELŐFIZETÉS:
közvetlenül a kiadónál vagy

az európai magyar lelkészségeken keresztül

Előfizetés a 2022. évre közvetlenül a kiadónál: 
35 EUR/év, 7000 HUF/év

Digitális változat: 
20 EUR/év vagy 6000 HUF/év.

Bankszámlaszámunk:

MISSZIÓ MÉDIA KFT.

Magyarországon:
OTP BANK 11716008-22527699

Külföldről:
OTP Bank

IBAN: HU85 1171 6008 2252 7699 0000 0000
SWIFT (BIC) azonosító: OTPVHUHB

Nyomdai előkészítés:
Éber Tamás

Nyomtatás:
Micropress Kft.

H–3434 Mályi, Kistokaji út 5.

BUDAPESTRE VÁRJÁK
ÖT KONTINENS ZARÁNDOKAIT

A szerkesztőség a nem saját írású cikkek tartalmáért nem vállal
felelősséget,  mindazonáltal kellő körültekintésre törekszik.

Az olvasóinktól és külső forrásokból érkező cikkek tartalmáért 
azok szerzői vállalnak személyes felelősséget.

München-Freisingi  Főegyházmegye:  Unga-
rische Katholische Gemeinde / Magyar Katoli-
kus Egyházközség, Ft. Merka János; D-81925 
München, Oberföhringer Str. 40.; Tel.: +49-
89/2137-4230 (Titkárság: Varga Katalin tit-
kárnő) és +49-89-2137-4233 (Lukács Tibor 
lelkipásztori munkatárs); Fax: +49-89/2137-
4234; E-mail: info@ungarische-mission.de, 
Ungarische-Gemeinde.muenchen@eomuc.de; 
Web: www.ungarische-mission.de. Nyugdíjas 
kisegítő: Ft. Buchmüller István ny. plébános. 
Misézőhelyek: München, Rosenheim, Erding, 
Landshut, Bad Tölz, Waldkraiburg.
Münster-Paderborn-Osnabrücki Egyházme-
gyék: Münster Magyar Katolikus Misszió / Müns-
teri, Osnabrücki és Paderborni Egyházmegyék 
magyar közösségei, Ft. Simon Péter; D-48157 
Münster, Middelfeld 24; Tel.: +49-251/932-57-
288; E-mail: ungarische-mission@bistum-mu-
enster.de; Web: sites.google.com/view/ungarisch 
és www.facebook.com/ungmis. Misézőhelyek: 
Bielefeld, Bocholt, Hagen, Marl, Menden, Müns-
ter, Neukirchen-Vluyn, Osnabrück.
Passaui Egyházmegye: Ungarishe Mission 
Passau / Passaui Magyar Misszió, Ft. Kovács 
János; D-84375 Kirchdorf am Inn; D-94036 
Passau, Breslauer Str. 2.; Tel.: +49-85/712-332; 
E-mail: info@magyar-missio-passau.de. sites.
google.com/site/magyarmissiopassau és www.
facebook.com/magyarmissio.passau.
Rottenburg-Stuttgarti Egyházmegye: Unga-
rische Katholische Gemeinde / Szent Gellért 
Magyar Katolikus Egyházközség, Ft. Merlás Ti-
bor; D-70186 Stuttgart, Albert-Schäffle Str. 30.; 
Tel.: +49-711/236-9190, fax: +49-711/ 236-7393; 
E-mail: mission@stuttgarti-katolikusok.de, mti-
bor1960@gmail.com; Web: www.stuttgarti-ka-
tolikusok.de és www.facebook.com/stuttgarti.
katolikusok; D-89073 Ulm, Walfischgasse 17.; 
Tel.: +49-731/3996-6306, mobil: +49-1575- 
370-1412. Misézőhelyek: Balingen-Frommern, 
Biberach an der Riss, Böblingen, Eislingen, Fri-
edrichshafen-Berg, Heidenheim an der Brenz, 
Heilbronn-Horkheim, Ludwigsburg-Hoheneck, 
Munderkingen, Reutlingen-Orschel-Hagen, 
Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Ulm, Tuttlingen, 
Weingarten.
Würzburgi Egyházmegye: Ft. Dr. Koncsik End-
re; D-97070 Würzburg, Domerschulstr. 2.; Tel.: 
+49-931/3866-2530, fax: +49-931/3866- 2599.
NORVÉGIA 
www.nufo.no/makao. Húsvétkor, augusztus 20-
án és karácsonykor ünnepelnek magyar nyelven 

szentmisét, más-más, az alkalomra odautazó lel-
kipásztorok szolgálata által.
OLASZORSZÁG 
Róma: Olaszországi Katolikus Missziós Köz-
pont, Via del Casaletto, 481., 00151 ROMA 
(RM); E-mail: hungarian.mission.italy@gmail.
com; Tel.+39 06 68.42.620; Lelkész: Dr. Németh 
Norbert rektor. A római magyar közösség szent-
miséjét a hónap utolsó vasárnapján tartják 11 óra-
kor a Celio dombon a Szent István vértanú-kör-
templomban (Santo Stefano Rotondo). Rómában 
minden kedden 8 órakor magyar nyelvű szentmi-
sét ünnepelnek a Szent Péter-bazilika Magyarok 
Nagyasszonya-kápolnájában. További misézőhe-
lyek: Bologna, Catania, Firenze, Loreto, Milánó, 
Padova, Palermo, Parma, San Martino del Carso 
– Sagrado, Torino, Velence.
SVÁJC
Bázel: Röm. Kath. Ungarnmission / Bázeli Ma-
gyar Katolikus Misszió, Ft. Pál István; CH-4123 
Allschwil, Binninger Str. 45.; Tel.: +41-76/518-
5440; Web: www.ungarnmission.ch. Misehely-
szín: Sacré Couer-templom, Feierabendstr. 68., 
CH-4051 Basel, minden vasárnap 8.50-kor.
Bern: Röm. Kath. Ungarnmission, Ft. Pál István; 
CH-3073 Gümligen, Pf. 102.; Web: www.ungar-
nmission.ch. Misehelyszín: Viktoriaheim-kápol-
na, havonta kétszer 11.45-kor.
Genf:  Genfi Magyar Katolikus Misszió, CH-
1216 Cointrin GE, Chemin du Ruisseau 36.; Tel.: 
+41-22/791-0458; Web: www.katolikus.ch. Mi-
sehelyszín: Cointrin-kápolna, minden hónap első 
és harmadik vasárnapján 10.30-kor.
Lausanne: Tel.: +41-76/483-7394. Misehely-
szín: Servan-kápolna (Chapelle de Servan), 
Chemin Eugene-Grasset 12, CH-1006 Lausanne, 
a genfi vasárnapi szentmiséket megelőző szom-
batokon 18.00-kor.
Tägerwilen: Bruder Klaus-templom, Ernst-Krei-
dolfstrasse, CH-8274 Tägerwilen, minden hónap 
első vasárnapján 17.00-kor.
Zürich: Szent István Magyar Katolikus Misz-
szió Zürich, Ft. Varga Péter; CH-8057 Zürich, 
Winterthurerstr. 135.; Tel.: +41-44/362-3303; 
E-mail: peter.varga@mail.ch iroda@magyar- 
misszio.ch; Web: http://magyar-misszio.ch. Szent-                                                                                                           
mise minden vasárnap 12.00-kor és minden első 
pénteken este 17.30-kor, Bruder Klaus-templom, 
Milchbuckstrasse 73, CH-8057 Zürich. További 
misézőhelyek: Frauenfeld, Schaffhausen, Uster, 
Winterthur.
Részletesebb adatbázisunkat megtalálja honlapunkon: 

www.eletunk.net/miserend

Kövessen minket a világhálón is:
www.eletunk.net

www.facebook.com/eletunkujsag



A
MAGYARSÁG HÁZA

DECEMBERI 
PROGRAMJAI

A program a járványügyi szabályozás figyelembevételével kerül megrendezésre. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

HIRDETÉS

09. 
(csütörtök) 

18:00

10. 
(péntek) 

19:00

17. 
(péntek) 
17:00-20:00

02. 

(kedd) 
18:00

16. 
(csütörtök) 

18:00

Értékek vonzásában
UNIKÁLIS NAGYDOBRONY
Aranytíz Kultúrház, Tolnay Klári Színpad
1051 Budapest, Arany János utca 10.

Szabadegyetem
IDENTITÁSOK
ÉS MULTIKULTURALIZMUS 
A VAJDASÁGBAN
Zentai Alkotóház 
24400 Zenta, Posta utca 18. (Szerbia)

Szabadegyetem
GEOFOLK, AVAGY 
A NÉPEK VISELETEINEK 
FÉNYKÉPEZÉSE
Aranytíz Kultúrház, Nagylovagterem
1051 Budapest, Arany János utca 10.

Szabadegyetem
SZENT LÁSZLÓ 
EMLÉKEK A FELVIDÉKEH
Egyházgelle Kultúrház 
903034 Egyházgelle, Pósfa u. 124.
(Szlovákia)

Magyarság Háza Teátrum
URAM, NEM LÁTTA 
MAGYARORSZÁGOT? 
Aranytíz Kultúrház, Tolnay Klári Színpad
1051 Budapest, Arany János utca 10.

FILM

MUZSIKA
TÁNC

IRODALOM

TUDOMÁNY 

HUMOR
SZÍNHÁZ

SPORT
SZÓRAKOZÁS

KÉPZŐMŰVÉSZET

MESE
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