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VÁRAKOZÁS – VÁGYAKOZÁS

Néhány perce kaptam a hírt, hogy a pécsi egyetemen egy diák lövöldözni 

kezdett, többeket megsebesített. Az egyik diákot nem sikerült újraélesz-

teni, életét vesztette. Közösségünk egyik tagja kérte, hogy imádkozzak, 

mert a testvére ott tanul, az ő csoporttársait lőtték meg.

Sokunkban ott él a vágyakozás a biztonság, a nyugalom iránt, vágya-

kozás egy szebb jövőre. Lehetetlen ezt elérni? Hol van a béke? Miért lövöl-

dözünk egymásra fegyverrel, haraggal, igazságtalan szavakkal, ítélkezé-

seinkkel? Szeretetlenségeinkkel újra meg újra megsebezzük egymást! 

Minden rossz ellenére mégis van remény! A béke nem olyan valami, 

amit fogcsikorgatva, izzadságosan megvalósítunk. A béke Jézus Krisztus 

születése a lelkünkben. Jézus Krisztus maga jön, hogy békétlen, Isten-

hiánytól kongó szívünket betöltse. Istentől elszakadva nem vagyunk ké-

pesek a békére, ám Isten maga jön, hogy áthidalja ezt a szakadékot. 

„Te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, 

mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett.  Föllép 

és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevé-

ben. Letelepedhetnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. 

Ő maga a béke lesz.” (Mik 5, 1.3-4a)

�  �  �

Jöjj el hát, Istenem!
C. Zs.
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A Jelenések könyve, görög nevén Apoka-

lipszis az Újszövetségi Szentírás záró írá-

sa. 95 táján íródott, feltehetően Patmosz 

szigetén Szent János evangélista tollából. 

A keresztények az üldözések idejét élték, 

közösségeik kezdtek megtévesztetté válni. 

A parúzia (Jézus újraeljövetele), melyet a 

közeli időben vártak, nem következett be. 

Ez türelmetlenséget, 

elbátortalanodást oko-

zott. A közösségekben 

tévtanítók léptek fel, 

eretnek tanítások ütöt-

ték fel fejüket. Előfor-

dult külső üldöztetés, 

vértanúság is. Sok he-

lyen a közömbösség 

jellemezte a keresz-

tények körét. Ekkor 

próbál reményt adni 

János, könyve megírá-

sával a hívőknek.

Műfaja apokalipszis, 

feltáró irat. A feltárás a 

Szentíráson kívüli iro-

dalom kedvelt műfaja, 

de ilyen jellegű része-

ket az Ószövetség és az Újszövetség köny-

vei is tartalmaznak. 

Az apokaliptika a jelentől a végidőkig 

vezető utat ábrázolja csapások, katasztró-

fák, büntetések leírásával.

A könyv első része Kis-Ázsia hét egy-

házának szóló rövid leveleket tartalmaz. 

Ezekből megtudhatunk valamit arról, 

hogyan éltek Jézus követői, mik voltak a 

hibáik és az erényeik az első század végén, 

a második század elején. 

A könyv második része a hét látomást 

tartalmazza. A Jelenések Könyvében leg-

gyakrabban szereplő szám a hetes, ami a 

tökéletességet jelzi. Hét csapás, hét angyal, 

hét csillag gyertyatartóval, hét szellem. 

Megjelenik a mennyei liturgia fönséges 

képe: a Győztes Krisztus, a Történelem 

Ura és Megváltója. A hét pecsétes könyv-

tekercs feltörése és a hét harsonaszó láto-

mása az emberiséget 

érő csapásokat írja le. 

A következő látomá-

sokban föllépnek az 

Isten ellenes hatalmak, 

és megsemmisítéssel 

fenyegetik Isten népét. 

Mindez hiába: az Iste-

ni harag hét csészéje, 

Babilon pusztulása, a 

fehér Lovas és serege 

Isten hatalmát és győ-

zelmét jelképezi. 

Az utolsó fejezetek 

az új ég és  új föld lá-

tomását tárják elénk: 

Isten országának végső 

megvalósulását.

A befejezés egy 

röpima: „Jöjj el, Uram Jézus!” Hittel teli 

szavak, telve bizalommal és reménység-

gel. 

A ma emberéhez is szól a könyv: a sátán 

erői ma is jelen vannak és támadnak az Is-

ten ellen, az értékek ellen. Az apokalipszis 

reményt ad a keresztény ember számára: 

a történelmet a sátán minden támadása 

ellenére Isten irányítja.

E mű az „üldözött Egyház győzelmi 

éneke”.

D. M.

A JELENÉSEK KÖNYVE

BIBLIAISMERET
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HÓNAPSOROLÓ

DECEMBER

December hagyományos magyar neve Ka-

rácsony hava. Jeles nap a hónapban Szűz 

Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepe. 

A hónap jeles szentje Boldog Bánfi  Buzád 

domonkos áldozópap, vértanú.

Életéről hiányosak az 

ismereteink, Magyar-

országon született 1200 

körül, az ország egyik 

leghatalmasabb főúri 

családjának a Bánfi  csa-

ládnak gyermekeként. 

Vértanúságot az ország-

ra törő tatár horda ke-

gyetlen kezéből nyert. 

A tatár seregek különös 

kegyetlenséggel pusz-

tították az ország né-

pét a csecsemőtől az 

aggastyánig, közöttük 

püspököket, papokat, 

szerzeteseket. A temp-

lomokat, kolostorokat 

felégettek, nyomukban 

nem maradt semmi csak a puszta föld.

Életéről így ír Hevenesi Gábor a 17. század 

végén: „Már felnőtt volt, amikor a mulan-

dó gazdagságot és hírnevet megvetve fi aira 

hagyta rangját, és 1233 körül nagy buzgó-

sággal a domonkos rendbe kezdett szerzete-

si életet. Mivel a világi tudományokban már 

korábban jártasságot szerzett, hamarosan 

Isten igéjének fáradhatatlan hirdetője lett. 

Mikor a tatárok Magyarországra törtek, s 

különös kegyetlenséggel pusztították Isten 

szolgáit, a prior megparancsolta szerzetesei-

nek, hogy meneküljenek, de Buzád, nem tö-

rődvén az életveszéllyel, kérte, hogy marad-

hasson és vigasztalhassa a keresztény népet. 

Oly állhatatosan kérte, hogy végül engedélyt 

kapott a maradásra. Miután társai már biz-

tonságban voltak, Buzád 

elindult, hogy meghaljon 

Krisztusér, s ugyaner-

re buzdította a népet is. 

Mikor a tatárok csapata 

már a közelben volt, a 

maroknyi nyájat üdvös 

intelmekkel a Krisztusért 

elviselt dicsőséges halál-

ra lelkesítette. Ő maga 

a templomban, mintha 

feszületen lenne, kitárt 

karokkal imádkozott az 

oltár előtt. Így ajánlotta 

föl magát egészen elégő 

áldozatul, s így ölték meg 

1243. december 8-án. 

A barbárok elvonulása 

után visszatérő testvé-

rek lefejezve és lándzsákkal átszúrva talál-

ták, és nagyon bánkódtak miatta. Az egyik 

testvér már három napja étlen szomjan si-

ratta Buzádot, amikor elragadtatásba esett, 

s hallotta, amint a siratott vértanú mondja 

neki: „Nemde szenvednie kellett Krisztus-

nak, és így bemennie a dicsőségbe? A jelen 

idő szenvedései nem arányosak az eljövendő 

dicsőséggel.” Erre a testvér már nem siratta, 

hanem örvendezett.”

Forrás: Szentek élete, SZIT, Budapest 

2009. K. E.
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VISSZATEKINTŐ

TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA

Az idei évben soron következett a templom 

belsejének a felújítása. Igen ráfért, hisz az 

1980-as évek második felében volt legutóbb 

kifestve belülről a templom. Egy templom 

belsejének a festése megfontolásra szólít fel 

egy-két tőle független munka elvégzése te-

kintetében is, hisz nem csak pár évre festik 

ki a templomot. Itt nálunk is ez történt.

Felmerült a villamoshálózat cseréjének 

lehetősége valamint modernizálása, és a 

különböző falon kívüli kábelek becsövezése 

(hangosító rendszer). Igen nagy munka és 

fáradozás volt Dózsa János részéről, közös-

ségünk egyik tagjától, aki felajánlotta, hogy 

ingyen adományként megtervezi a világítás-

rendszert. Ez a plébániának több százezer 

forintos megtakarítást jelentett. Megvárva 

egy szeptember végi esküvőt, október elején 

neki lehetett látni a munkáknak. Vasárnap 

esti mise után jó páran összejöttünk és kö-

zel egy óra alatt kipakoltuk a templom be-

rendezését, csak a padsor és az orgona ma-

radt bent a mozdítható dolgok közül.

A tervezés alapján haladt a munka a csö-

vezéssel, kábelek behúzásával. Az utcáról 

bejövő vezetéktől kezdve az összes kábelt 

kicseréltük, és minden világítótest modern 

és energiatakarékos lett. A vésési munká-

latok és a javítása két hét alatt, terv szerint 

befejeződtek. Mindez idő alatt a hétközna-

pi szentmisék az ideiglenesen kialakított 

kápolnában voltak, a vasárnapi napokon, 

Istennek hála, a jó időjárás kedvezése miatt 

kint tudtuk tartani a templom udvaron. 

Már a harmadik héten elkezdődtek a 

festési munkálatok. Lekaparták a régi, le-

mezekben lejövő festékdarabokat, majd 

egy mélyalapozást kapott a fal. Glettelés 
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és csiszolás következett, végül a festés. Sok 

tanáccsal ellátva és szakmai fi gyelemmel 

kísérte végig a festési munkákat Kőröshegyi 

Zoltán napról napra, köszönet érte.

A Szent István Király szobrunk mögötti 

nagy üres felületre egy kereszt és kör jel-

képet festettünk (Krisztus misztérium) fel. 

Az ötlet Nemcsics Endrétől származott. Ez 

a kép betölti az eddig ott lévő nagy üres te-

ret. A kereszt és a kör felfestését szintén kö-

zösségünk tagjai készítették el, Kőröshegyi 

Csaba és Molnár Levente szobrász. 

A templom főoltára is felcsiszolásra ke-

rült. Egy-két hét alatt a festés is elkészült, 

miközben állványok és a felborított padsor-

ok között már bent tartottuk a vasárnapi 

szentmiséket. A festők levonulása után egy 

szombat délelőtt ismét összejöttünk jó né-

hányan és nekifogtunk a takarításnak és 

visszarendezésnek. Apránként hétről hétre 

kerültek felszerelésre az új világítótestek. A 

takarítást követő héten ismét visszatérhe-

tett a hétköznapi szentmise is a templom 

falai közé. Majd elérkezett november 22-e, 

Krisztus Király ünnepe, mikor a teljesen 

elkészült templomunkban ünnepelhettük 

meg az egyházi év végét, és adhattunk hálát, 

hogy megszépült a templomunk.

Sch. Z.

EGY BESZÉLGETÉSRÉSZLET

– Helló!

– Szia! Jól vagy? Mi újság? Mesélj vala-

mit!

– Minden rendben. Képzeld el, nálunk a 

templomkertben van a mise!

– Igen? Miért?

– Azért mert éppen felújítják a temp-

lomunk belsejét. Festés, világításcsere... – 

mesélem neki, hogy hát ez az ok, és közben 

érzem az okozat, a következmény több an-

nál, hogy kint vagyunk a kertben. Nagyon 

mások így a misék. Nekem kicsit többek. 

Néha úgy is érzem, mintha többen lennénk. 

Pedig reálisan nézve nem hiszem, hogy töb-

ben vagyunk.

– Igen, mondjuk nálatok elég nagy a 

templom kertje. Alkalmas is erre, hogy sok 

embert befogadjon be.

– Ki van most használva, „annyi szent” 

– mosolyog

Mesélem tovább neki:

– Az a jó az egészben, hogy az emberek 

nem nyűgnek fogják fel ezt a felújítást. Ki-

nyitották a szívüket. Nyitottabbak egymás 

felé, és türelmes várakozás lakik bennük. 

Kíváncsian várják milyen lesz a vége. Min-

denki úgy segít, ahogy bír: van, aki padot 

cipel, van, aki énekes lapot oszt, mások a 

hangszórókat rendezik el. Van, aki fest, és 

van, aki kávét főz, mindenről gondosko-

dik.

– És Zsolt atya hogy bírja?

– Szerintem jól. Sok fontos döntésen van 

már túl. Fontosnak tartja, hogy láthassuk 

mindig az aktuális változásokat. Szóval 

minden mise után, minden hittan előtt, 

vagy csak úgy meg lehet tekinteni a temp-

lombelsőt.

Működnek a dolgok. Ebből is érzem ami 

most van az jól van így.

Azt mondja szívesen eljönne, megnézné.

A felújítás olyan gyorsan haladt, hogy 

már a kész templomba érkezett az én régi 

barátom. Megvitattuk: a templom szép lett, 

egyszerű, barátságos és meghitt. Nekem 

nagyon tetszik a festett keresztünk. 

Egyszerű és egyszerűségében ne-

mes.

Annyira jó lenne ha a „kin-

ti” nyitottságunkat be tud-

nánk vinni, bentre ez 

elé a kereszt elé.

R.F. és R.B. A fe
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A fennmaradó 188 ezer forintot a plébá-

nia pénztárából fi zetjük ki.

Köszönet azoknak, akik közvetlen mó-

don segítették a templomfelújítást! Dózsa 

Jánosnak, aki az első terveket készítette, 

a Megawatt Kft . munkatársainak, akik 

a villanyszerelési munkákat végezték, 

a HS-Fix Color Kft . munkatársainak, 

akik a festést végezték, Kohári Ferenc-

nek a kőműves munkák elvégzéséért, 

Schütt Zoltánnak, Kőröshegyi Zoltán-

nak, Kőröshegyi Csabának, Nemcsics 

Endrének és Molnár Leventének, akik a 

munkák szakmai felügyeletét végezték és 

terveikkel, tanácsaik kal segítették a kivi-

telezést. 

Köszönet azoknak is, akik részt vettek a 

templom kipakolásában és visszapakolá-

sában-takarításában, valamint mindazok-

nak, akik bármi módon, munkájukkal, 

imáikkal vagy anyagi hozzájárulásukkal 

segítették a templomfelújítást! C. Zs.

A felújítás végső költségvetése a következőképpen alakult:

Villamos hálózat felújítása, az összes világítótest és a riasztó-
rendszer alapjainak kiépítése

3 341 920  Ft

Helyreállítási munkák, javítások 134 250  Ft

Festés 1 663 200 Ft

Összesen: 5 139 370 Ft

Bevételeink:

A Főegyházmegyétől nyert támogatás 2 000 000 Ft

A XVIII. ker. Önkormányzat ingatlanfelújítási pályázatán 
nyert összeg

1 600 000 Ft

Közösségünk tagjainak adománya 1350790  Ft

Összesen: 4 950 790 Ft

TEMPLOMFELÚJÍTÁS
SZÁMOK ÉS SZEMÉLYEK
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HÁZUNK TÁJA

Az elmúlt időszakban két alkalom is adó-

dott arra, hogy kipróbáljuk, mennyire 

tudunk közösen dolgozni. Mindkét alka-

lommal szép számmal vettünk részt a mun-

kában, ami talán megerősíthet bennünket 

abban, hogy felelősséget érzünk a közössé-

günk iránt, szívesen osztozunk nem csak az 

élményekben, hanem a munkában is: 

� a templomfelújítást követően szorgos 

kezek igyekeztek rendbe tenni templomun-

kat;

� az őszi avartakarítás is jókedvű tevé-

kenységgé alakult, kicsi, nagy, fi atal és idő-

sebb – mindenki megtalálta, hogy válhat 

tevékeny részesévé a feladatnak. November 

22-én pedig ünnepelhettünk: 

� a fél 10 órai szentmisén hálát adva 

szenteltünk meg megszépült templomun-

kat;

� ugyanezen a szentmisén tettek foga-

dalmat újabb egy évre a Rózsafüzér Társu-

lat tagjai, hogy imádságukkal is a közössé-

get szolgálják;

� a szentmise után pedig immár ha-

gyományosan megosztottuk egymással az 

Erzsébet napi kenyeret, hogy e kedves ha-

gyománnyal mindannyiunk számára meg-

foghatóbbá tegyük szentünk emlékét.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÜNNEP
ÉS HÉTKÖZNAPOKON 2009
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Október 29-én a bérmálkozásra készülő if-

júsági hittanos csoportunk a Gerecse lan-

kái közé indult 15 fővel lelkigyakorlatra, a 

héregi plébániára.

Két szoba közül csak az egyikben volt 

fűtés, végül ezt ebédlőnek használtuk, a 

másikban pedig emeletes ágyakon együtt 

aludtunk mindnyájan. Miután lepakoltuk 

a táskáinkat, az első dolgunk a villanykör-

te leszerelése volt, majd párnacsatázásba 

kezdtünk. Ezt követően zsolozsmáztunk 

egyet. Utána nagy csoportunkat három ki-

csire osztottuk: Cékla, Alma és Szegény Peti 

Nagymamája ☺ csoportokra. Ebédeltünk, 

játszottunk és vártuk a vendégünket, akinek 

személye megérkezéséig titok volt. Megér-

kezett Levente Péter, és tartott egy érdekes, 

vicces előadást. Vacsorára virslit ettünk, 

majd miséztünk. Sajnos meleg vizünk nem 

volt elég, de aki ennek tudatában akart für-

deni, hideg vízben megtehette.

Másnap reggel korán keltünk, és Zsolt 

atya szokásaihoz híven reggeli tornával in-

dítottuk a napot. Eközben a Cékla csoport 

reggelit készített. Délelőtt lelki program 

volt: gyóntunk a szemben lévő templom-

ban. Miután ezzel végeztünk, péksüteményt 

ebédeltünk, és indultunk túrázni a kőbá-

IFJÚSÁGI LELKIGYAKORLAT
Héreg, 2009. október 29–31.

VISSZATEKINTŐ
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nyához.  Közben az otthonmaradt két lány 

vacsorát főzött, ami nagyon ízlett este a 

többieknek. A lelki délelőtt közben Gergely 

segítségével bibliai részleteket adtuk elő két 

csoportban egymás előtt a szabadban. Este 

egy nagyon izgalmas és „csendes” játékot 

játszottunk. Utána volt szerencsénk meleg 

vízzel fürdeni.

Ezt követő nap ismét korán keltünk, mert 

lelkigyakorlatunkat Meszlényi Zoltán bol-

doggá avatása zárta. 

M. P. és M. E.

A karitászos munkatársak közül hárman 

Szent Erzsébet napi lelki napon vettünk 

részt múlt szombaton, a Magyar Szentek 

templomában, a lelkinapot Hollai Antal 

atya vezette.

Rögtön az elején felhívta a fi gyelmünket 

arra, hogy a templomban ne beszélgessünk, 

hanem maradjunk csendben. A templom 

az elmélkedés helye is, hagyjuk azokat gon-

dolkozni, imádkozni, akik egyedül szeret-

nének maradni Istennel. Beszélgessünk az 

udvaron, a közösségi házban. Majd áttért 

mondanivalójára, melyet a szeretet köré 

épített fel. Szent Erzsébet példáján keresztül 

mutatta be, hogy hányféle szeretet van. Er-

zsébet minden embert szeretett. Mi is pró-

báljunk meg mindenki felé szeretettel for-

dulni, még ellenségeink felé is. A házastársi 

szeretet ma nagyon törékeny. A párunk-

ban a jót vegyük észre. Erzsébet szerette a 

gyerekeit., gondoskodott róluk. Nekünk is 

példa, hogy okosan neveljük gyerekeinket. 

Nem kell mindent rájuk hagyni, utat kell 

nekik mutatni. Említette, hogy manapság 

a családok válságban vannak. A világi tör-

vények engedélyezik az abortuszt, és lassan 

a eutanázia is napirendre kerül. Mind a 

kettő ellentétes az élet szentségével. Erzsé-

bet szerette az elesetteket, betegeket. Jézust 

látta egyszer egy betegben. A karitász nem 

humanitárius munka. Mi többet adunk a 

humanitárius szervezeteknél. Más lelki-

séggel végezzük munkánkat, missziós tevé-

kenységet is végzünk. Nézzünk magunkba, 

este legyen időnk lelkitükörbe nézni, lássuk 

meg hibáinkat. 

Délután a napot szentmisével zártuk, 

melyben Hollai atya prédikációjában foly-

tatta gondolatait a szeretetről.

Lelkiekben feltöltődve jöttünk haza, és 

hoztuk el a Szent Erzsébet kenyereket, me-

lyet másnap Zsolt atya megáldott, és a fél 

10-es szentmise után kiosztottunk.

T. J.

KARITÁSZOSOK 
LELKIGYAKORLATA

2009. november 21.
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Adventi készületünket áthatja az istenvá-

rás, az imádság. A családok esténként ösz-

szegyűlnek a koszorú körül, és a gyertya 

fénye mellett közösen fordulnak Istenünk 

felé. Az alábbi imádsággal ehhez a közös 

készülethez szeretnénk vezérfonalat adni. 

I. VASÁRNAP 
Keresztvetés

Ének: Harmatozzatok égi magasok (vagy 

valamelyik másik adventi ének)...

Elmélkedés (ha lehet a családfő mondja):

Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény re-

ménysugarat, amely több évszázadon át az 

ószövetség sötétségében pislákolt. „Ujjongj, 

örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, 

mert íme én majd eljövök, és benned lakom, 

úgymond az Úr” (Zak 2,10). Magunkon ta-

pasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember 

Isten nélkül. Sokan még ma is minden örö-

müket csak a földön keresik. Ebben a siker-

telen próbálkozásban, kilátástalanságban 

úgy világít Isten ígéretének reménysugara, 

mint ez a kis gyertya világít a sötétségben. 

Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az elhagya-

tottságunkban: Krisztus! Köszönjük Jézus, 

hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és 

hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét 

adta az embereknek ajándékba. Mit adunk 

mi embertársainknak és Neked, Istenünk? 

Add, Urunk, hogy tudjunk nagylelkűek 

lenni, amint Te is nagylelkű vagy velünk 

szemben! 

Imádság (valamelyik családtag mondja):

Ó szent Napkelet, az örök fénynek ragyogá-

sa, az igazság napja, jöjj el, világosítsd meg 

azokat, akik a homályban és a halál árnyé-

kában ülnek.

Közös imádság: Most imádkozzunk a bű-

nösök megtéréséért!

Mi Atyánk... Üdvözlégy..

Ének: Ébredj ember mély álmodból… (vagy 

más ismert adventi ének)

II. VASÁRNAP 
Keresztvetés

Ének: Harmatozzatok égi magasok (vagy 

valamelyik másik adventi ének)...

Elmélkedés (ha lehet a családfő mondja):

Ma már két gyertyát gyújtunk meg az ad-

venti koszorún. Az egyik fény Jézus Krisz-

tus. Ezzel az egyik Advent, az ószövetség 

várakozása lezárult. Várjuk Krisztus máso-

dik eljövetelét. Krisztus itt élt közöttünk, de 

újra eljön. Amíg várjuk második eljövetel-

ét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy 

rejtetten most is köztünk lehessen. Együtt-

működtünk-e a tőle kapott kegyelmekkel? 

Súlyos kérdés! – Boldog akit készen talál, 

amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándo-

zók, ne legyünk csodavárók! Életünkben 

jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus 

szeretetével és kegyelmével küzdenünk 

kell a kísértésekkel és a hamis dolgokkal 

szemben, hogy hűségesek legyünk Krisztus 

Urunkhoz.

Imádság (valamelyik családtag mondja):

Ó népek Királya és vágya és szegletköve, ki 

az ellentéteket összeegyezteted, jöjj el és üd-

vözítsd az embert, akit a földből alkottál.

Közös imádság: Imádkozzunk a bűnösök 

megtéréséért!

Mi Atyánk... Üdvözlégy...

Ének: egy adventi ének

HITÉ

IMÁDSÁGOS ADV

A www.orszagutiferencesek.hu nyomán 

átdolgozta:
N. Gy.
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III. VASÁRNAP 
Keresztvetés

Ének: Harmatozzatok égi magasok (vagy 

valamelyik másik adventi ének)...

Elmélkedés (ha lehet a családfő mondja):

Advent harmadik vasárnapján meggyújt-

juk a harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit 

messzebb nézünk saját családi otthonunk-

tól, bizony elhanyagolt gyermekeket, dacos, 

egymást mardosó, feldúlt családokat is lát-

hatunk. Valamennyien gyengék vagyunk, 

de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, 

munkánk felajánlásával, hogy mindany-

nyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő Is-

ten bölcsessége és világossága. Feladatunk, 

hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó 

szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorul-

tak testi-lelki segítésével, a szomorkodók 

vigasztalásával. Nagy bizalom és kitün-

tetés, ha mi is segíthetünk. Igyekezzünk 

valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását: 

„Örüljetek testvérek az Úrban mindig, újra 

mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki 

szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legye-

tek semmiben sem aggodalmaskodók, ha-

nem mindenben terjesszétek kéréseiteket 

Isten elé”. (Fil 4,1-6)

Imádság (valamelyik családtag mondja):

Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöt-

tél, ki kezdettől végig mindeneket elérsz, ki 

erősen és szelíden mindenkit kormányzol: 

jöjj el és taníts meg az okosság törvényére.

Közös imádság: Imádkozzunk

a bűnösök megtéréséért!

Mi Atyánk... Üdvözlégy...

Ének: egy adventi ének

IV. VASÁRNAP 
Keresztvetés

Ének: Harmatozzatok égi magasok (vagy 

valamelyik másik adventi ének)...

Elmélkedés (ha lehet a családfő mondja):

Ma este meggyújtjuk a negyedik gyertyát is. 

Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, 

hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De 

nem lehet tiszta a mi karácsonyi örömünk, 

ha nem Istenünk jósága és emberszeretete 

lakik a szívünkben. Krisztus világossága 

világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, 

a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás 

sötétsége?

Imádság (valamelyik családtag mondja):

Harmatozzatok egek a magasból, és a fel-

hők küldjék az igazat: nyíljék meg a föld és 

teremje a Szabadítót.

Hálaadó ima (ha lehet, a családfő mond-

ja): Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk 

évenkénti várásával megörvendeztetsz, add 

meg kérünk, hogy Egyszülöttedet és Meg-

váltónkat, mint jövendő bírót is szemlél-

hessük. Aki él és uralkodik mindörökkön 

örökké. Ámen.

Közös imádság: Imádkozzunk a bűnösök 

megtéréséért!

Mi Atyánk... Üdvözlégy...

Ének: egy adventi (esetleg karácsonyi) ének

ÉLET

VENTI KÉSZÜLET
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Az előre tervezett 300 km-t nem tudtuk 

teljesíteni, mert kevesen jelentkeztünk a 

túrára.

A reggeli találkozónál a plébánián mind-

össze 8-an voltunk, pedig egész jó, kirán-

duló idő volt. Mivel ilyen kevesen voltunk, 

2 autóval mentünk a Csillaghegyre, innen 

indult a túra. Meglepődve vettük észre, 

hogy az iskola, és környéke nyüzsgött az 

emberektől. Végül a 20 km-es távot válasz-

tottuk. Úgy gondoltuk, ezt mindannyian 

teljesíteni tudjuk. Regisztráció és a nevezési 

díj befi zetése után megkaptuk az úti cso-

magunkat. A hangosbemondóból egy férfi  

biztató szavakkal búcsúzott tőlünk.

Nagyon korrekt itinert kaptunk, aminek 

egyik oldalán egy részletes szöveges útleírás 

volt, a másikon térkép. Egyből a túra elején 

nagyon sok lépcsőt kellett megmásznunk, 

amik az előző napi esők miatt sárosak és 

csúszósak voltak. A bányához felérve na-

gyon szép kilátás nyílt a városra. Utunk 

további részén a csúszós, agyagos talajon a 

korcsolyamozdulatok néha biztonságosabb-

nak és hatásosabbnak bizonyultak, mint az 

egyszerű túrás gyaloglás. Az első pecsételő 

pont 5,5 km-nél volt, ahol már elég fáradt-

nak éreztük magunkat a kavicsos emelkedő 

után, de itt még nem álltunk meg pihenni. 

A Nagy-Kevélyre érve a nyelvünk a földön 

lógott, de pogácsával visszatuszkoltuk. Itt a 

várva várt szép kilátás elmaradt. Sűrű tejföl 

színű köd vette körül a hegyet, egész kísér-

tetiessé téve a hegytetőt. Szerencsére a szél 

néha elfújta a köd egy részét, és megláthat-

tuk, milyen magasan is vagyunk. 20 perces 

pihenőnk alatt vércukor szin-

tünket szendvicsekkel sta-

bilizáltuk, és elmajszoltunk 

többek között 2 tábla csúcs-

csokit is. Elvégre ez volt a 

túra legmagasabb pontja. A 

pihenő után az első pár lépés 

megtétele elég nehéz volt, de 

a mellettünk elkocogó tájfu-

tók látványa erőt adott. Egy 

ismert fi lmről beszélgettünk 

mi, fi atalabbak, és a nekünk 

utat adó nénik egyike ezeket 

a szavakat intézte hozzánk: 

„Menjetek darkok!” Ilyen, és 

ehhez hasonló vicces dolgok 

tették a túrát viccessé, élve-

zetessé, jó hangulatúvá. 

VISSZATEKINTŐ

II. INTERSPORT TÚRANAP



Hamarosan lejutottunk az Egri csillagok 

című fi lm forgatási helyszínéhez, az ún. 

„Egri vár-hoz”, ahol frissítő üdítőket kap-

tunk, és még fényképezkedésre is szakítot-

tunk időt. Visszafelé még szebb volt az idő, 

mint délelőtt, olykor még a nap is kisütött. 

Visszaérkeztünk az iskolához, ahol a reg-

geli hangosbemondós ember ismét kedves 

szavakkal fogadott minket, invitált egy po-

hár forró teára, és a túra befejezéseként a 

lejelentkezésre. Ott egy elismerő oklevelet 

és ajándékcsomagot kaptunk. A 19,9 km-t 

kb. 5 óra alatt teljesítettük.

Bár még tele voltunk energiával, mégis jól 

esett beülni az autókba, pihenni, és elindul-

ni haza. Sajnálom, hogy csak ilyen kevesen 

vágtunk neki ennek a túrának, de remélem, 

hogy lesz még ehhez hasonló jellegű túra, 

amire e beszámolóból is kedvet merítve 

még több jelentkező lesz. A túra szervető-

it dicséri a szalagokkal jól kijelölt útvonal, 

ahol a kapott térkép nélkül sem tévedtünk 

volna el.

M. E. és M. G.
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REJTVÉNY
Az e havi rejtvényünk megfejtéséhez a Bib-

liát kell lapozgatni. Keressék meg az alább 

megadott bibliai helyeket, és küldjék be az 

itt található verseket.

Beküldési határidő: december 18.

A megoldásokat a mustarmag@yahoo.com 

címre vagy a plébániára kérjük.

�  �  �

Az előző havi helyes megfejtőink Vig 

Antalné (Rózsika néni) és Kovács Ernő vol-

tak. Gratulálunk nekik, jutalmukat szemé-

lyesen adjuk át.

1. Lk 1, 31-33

2. 2 Sám 17

3. Mk 1, 11

4. Zsolt 2, 7

5. Mk 10, 45

6. Iz 53,10

December 6-án ½ 5-től ismét jótékony-
sági hangverseny lesz templomunkban. 
A koncerten templomunk kórusai éne-
kelnek, és – mint minden évben – ven-
dégünk lesz a kerületi pedagóguskórus 
is, valamint több fi atal zeneakadémiai 
hallgató is. 

Az összegyűlt adományokat a plébá-
nia történetéből összegyűlt anyag kiad-
vány formában való megjelentetésére 
fordítjuk. 

KONCERT!
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A PAPSÁG ÉVE 2009–2010

Olofsson Placid atya, bencés szerzetes. 

Neve sokunk számára ismerős, talán már 

többen személyesen is találkoztak vele.

Meghívó helyett Bolberitz Pál méltatá-

sából idézünk. Ez a beszéd akkor hanzott 

el, amikor Placid atya megkapta a A hit 

pajzsa kitüntetést.

„Olofsson Placid atya sohasem akart 

ünnepi-ünnepelt hős lenni. Nem 

provokálta a sorsot, hogy hős-

sé válhasson. S tán éppen 

ezért lett hős. Egyszerű-

en tette a dolgát, amit 

Isten adott tennie. S 

voltak elvei: igaz és 

eszményi elvei. És 

volt lelkiismerete:jól 

nevelt, jól működő, 

emberi, szerzetesi, 

papi lelkiismerete. 

Pusztán csak azt 

tette, hogy amikor 

eljött életében a pró-

batétel ideje, tette, amit 

mindig is tett volna: hall-

gatott lelkiismerete szavára, 

és nem engedett elveiből. Nem 

alkudozott, nem árult el senkit, 

nem lehetett zsarolni. Pedig a 

szakma nagymesterei »fog-

lalkoztak« vele: az ÁVÓ, a 

GPU, az NKVD, a KGB 

pribékjei. Az egyszerű 

bencés szerzetes pap-

tanár hőssé érlelődött 

a Terror Házában és 

tíz év alatt a Gulág-

szigetcsoporton.

Csak egy »bűne« 

volt, de az súlyos: 

»A kísértés kezdetén 

állj ellen!« Hát ezt tet-

te Placid atya. Ez volt 

a bűne. A kezdet kezde-

tén rámutatott arra, hogy 

a kommunista eszmerendszer 

ADVENTI LELKINAP
2009. december 13.

Vendégünk: 

Olofsson Placid 

atya



szirén-hangjainak nem szabad hinni, 

mert az nem más, mint vaskos materia-

lizmus és ateizmus. Ám Placid atya soha-

sem izmusokban, eszmerendszerekben 

gondolkozott, hanem emberekben. Akik 

Isten képmásai, még ha ez az Isten-arc át-

menetileg el is van temetve bennük. Em-

ber maradt az embertelenségben. S vajon 

miért? Mert igaz bencés szerzeteshez és 

paphoz illően mindvégig az imádság és 

az eucharisztia éltette. No meg fölfedezte 

a túlélés bölcs szabályait....”

�  �  �

Placid atya rövid életrajza:

1916-ban született, a Budapesti Bencés 

Gimnáziumban érettségizett. Szent Be-

nedek Rendjébe lépett 1933-ban. Pannon-

halmán teológiát, a müncheni Ludwig 

Egyetemen német nyelvet tanult 1935-

ben. Magyarországon bölcselet szakos ta-

nári oklevelet, doktorátust szerzett 1939-

ben, ebben az évben szentelték pappá. 

Káplán Győrszentivánban a következő 

évben. A Pannonhalmi Területi Apátság 

tábori lelkésze, gimnáziumi tanára 1946-

ig. A Szociális Testvérek Társasága egyhá-

zi tanácsadója 1945-ben. 

Pannonhalmán letartóztatták. A szov-

jet katonai bíróság a Szovjetunió munka-

táboraiban letöltendő szabadságvesztésre 

ítélte, a Gulágra internálták (1946). 

Tíz év után szabadult. Ezt követően 

nem kapott működési engedélyt mint pap 

és mint tanár sem. Fizikai munkás a pest-

erzsébeti ládagyárban, majd az ORFI-ban 

betegszállító, mosodai munkás, mosoda-

vezető. 

Nyugdíjazása óta kisegítő lelkész a Bu-

dai Ciszterci Szent Imre plébánián.
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KERESZTELÉSEK

• Ócsag Luca
születési dátum: 2009. június 14.

keresztelés ideje: 2009. november 15.

• Sipos Ádám
születési dátum: 2008. augusztus 11.

keresztelés ideje: 2009. november 20.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

• Sipos Attila és Tóth Csilla
esküvő ideje: 2009. november 20.

ELHUNYTAK

† Krausz János
születési év: 1932

temetés ideje: 2009. október 9.

† Bernát Árpádné
születési év: 1923

temetés ideje: 2009. október 9.

† Dr. Kárpáti Béla
születési év: 1924

temetés ideje: 2009. október 13.

† Dr. Kárpáti Béláné
születési év: 1928

temetés ideje: 2009. október 13.

† Vass Károlyné
születési év: 1925

temetés ideje: 2009. október 30.

† Bereczki István
születési év: 1933

temetés ideje: 2009. november 13.

† Steierlein Hermanné
születési év: 1914

temetés ideje: 2009. november 18.

† Bakro Lászlóné
születési év: 1948

temetés ideje: 2009. november 25.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK
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HITÉLET

A szentgyónás: nem más, mint műneink 

megvallása szentségi formában. Elköve-

tett bűneink miatt megsérül kapcsolatunk 

Mennyei Atyánkkal. Jézusban azonban el-

érkezett megváltásunk, bűneink bocsána-

tot nyerhetnek. Ő úgy akarta, hogy Egyhá-

za a Szentlélek erejével folytassa gyógyító 

és üdvözítő művét, és erre a célra két szent-

séget alapított: a szentgyónás és a betegek 

szentsége eltörli a bűnt, és visszavezeti a 

lelket Istenhez.

�  �  �

A bűnbánat szentsége – minden minden 

szentség – jel. A belső kegyelmet jelképe-

zi és közli. Emlékeztető jel, mert Krisztus 

megváltó szenvedésére mutat. Bizonyító 

jel, mert lelki gyógyulást hoz. A jövendő 

dicsőség jele, mert Isten atyai irgalmát ál-

lítja szembe az ember gyarlóságával. Krisz-

tus üdvszerző tetteinek is jele

A gyónó részéről a legfontosabb a bűn-

bánat. Benne kiengesztelődésre való vá-

gyunk jut kifejezésre, benne van a lélek fáj-

dalma az elkövetett bűn miatt, és az attól 

való elfordulás is. A bánatban lévő szeretet 

akkor válik teljessé, ha a kiengesztelődés 

egész útját végigjártuk, vagyis elvégeztük a 

gyónást és az elégtételt. 

A bűnbánat szentségének másik fő része 

a bűnvallomás, vagyis a gyónás. Az em-

ber akkor határolja el magát igazán bűnös 

tetteitől, ha bevallja őket. A súlyos bűnök 

bevallása mellett helye van a bocsánatos 

bűnök bevallásának is. 

Az elégtétel célja az, hogy mi magunk 

is vállaljunk valamit a bűnért járó bünte-

tésből. Az áldozat vállalása kifejezi Isten 

uralmának elismerését és azt a törekvést, 

hogy lelki emberek akarunk lenni, s készek 

vagyunk ellenállni a világ csábításának

�  �  �

A bűn mindaz, ami nem illeszkedik bele 

Jézussal való életembe, s ha ilyen szemmel 

tekintek bűneimre, akkor egészen más sú-

lya lesz a hibázásoknak is és a törvények 

megszegésének is. Gyakran mégis rossz a 

sorrendünk a bűnök megítélésében 

Neveltetésünk miatt első helyre tesszük 

a testiségből, az ösztöneinkből, a hús-vér 

létünkből fakadó bűnöket. Ezek miatt sok-

kal komolyabb bűntudatunk van, mint a 

szeretethiány, a szegények lenézés, gőg, 

önzés, ítélkezés, hatalomvágy, előítéletek, 

pénzsóvárgás, pletyka, birtoklási vágy, a 

mindig nekem van igazam felfogás vagy a 

rendszeres lelkiélet hiánya miatt.

Rossz döntéseink, lázadásaink, Krisztus-

tól való elszakadásunk ritkán szerepelnek 

lelkiismeretvizsgálati szempontként, pedig 

ha valóban Isten közelében élünk, ennek 

kellene legfájdalmasabbnak lenni.

Az adventi időszak gyertyafényes hajnali 

szentmiséi, hosszú estéi, lelki készülődései 

alkalmat adnak a befelé fordulásra. Vizsgál-

juk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg 

bűneinket most talán még fegyelmezetteb-

ben, nagyobb odaadással, hogy lelkünkben 

ujjongva örvendezhessünk a megbocsátás 

kegyelmének, és méltóképpen ünnepelhes-

sük Megváltónk születését!

TAKARÍTÁS – LEGBELÜL
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A JÓ SZENTGYÓNÁS ÖT LÉPÉSE:

1. FELKÉSZÜLÉS – Imádkozz, gondolkozz!

2. BÁND MEG – őszintén minden bűnödet!

3. HATÁROZD EL – hogy a jó mellett 

döntesz és kerülöd a bűnt!

4. MONDD EL – Isten papjának 

a szentgyónásban!

5. VÉGEZD EL AZ ELÉGTÉTELT – és tedd 

jóvá a kárt!

Adj HÁLÁT az ATYA jóságáért!

N. Gy.

...szombatokon este 7 órától közös el-

mélkedő, imádságos összejövetelt tar-

tunk. Taizéi énekekkel kísért elmélke-

dő összejövetelünkre szeretettel várjuk 

minden testvérünket, hogy a karácsony 

előtti forgatagból visszavonulva, csen-

des énekkel és imádsággal is össze-

gyűljünk a templomi adventi koszorú 

fényénél.

ADVENTI...
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A kéklő félhomályban 

Az örökmécs ragyog, 

Mosolygón álmodoznak 

A barokk angyalok. 

A gyertyák rendre gyúlnak, 

A minisztráns gyerek, 

Mint bárány a mezőben 

Csenget. Az árny dereng. 

Hideg kövön anyókák 

Térdelnek. Ifj u pap 

Magasba fölmutatja 

Szelíden az Urat. 

Derűs hit tűnt malasztját 

Könnyezve keresem. 

Ó gyönyörű gyerekség, 

Ó boldog Betlehem! 

JUHÁSZ GYULA

Rorate PROGRAM
„LÁTJÁTOK FELEIM…”
MAGYAR NYELVEMLÉKEK

A kiállítás 2010. február 28-ig látható az 

Országos Széchényi Könyvtárban. A ko-

rai nyelvemlékek nemzetünk legféltettebb 

kincsei, de ez ideig még önálló nyelvemlék-

kiállításra nem került sor.

A bemutatott szövegemlékek a magyar írás-

beliség első 500 évének emlékeit sorakoztatja 

fel, a néhány magyar szót tartalmazó latin 

szövegektől a domonkos és ferences kódex-

másoló műhelyek szép kivitelű könyveiig. A 

címadó Halotti beszéd mellett láthatók még 

a híres bibliafordítások (Jordánszky-kódex, 

Bécsi Kódex, Jókai-kódex), imádságosköny-

vek, liturgikus könyvek.

A kiállított kéziratok mellett sok értékes 

műtárgy is látható. Többek között a Nyulak 

szigeti domonkos kolostor – Szent Margit 

egykori lakóhelyének tárgyi emlékei.

RÓZSA HUBA: ŐSTÖRTÉNET
A világ keletkezése és az emberiség eredete 

a Biblia szerint

Szent István Társulat, Budapest, 2008

A mű szerzője Dr. Rózsa Huba a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 

Karának tanszékvezető professzora. 

A könyv a Teremtés könyvének első ré-

szét az őstörténetet mutatja be az érdek-

lődő olvasóknak. Ezek a fejezetek olyan 

eseményeket írnak le, amelyeknek termé-

szetüknél fogva nem lehetett tanúja (világ 

és ember teremtése), vagy amelyekről nem 

juthatott el hozzánk történeti megtapasz-

taláson alapuló, nemzedékről nemzedékre 

átadott hagyomány (bűnbeesés, első gyil-

kosság, kultúra kezdete). Az emberiség 

kezdeteit a történeti kortól évmilliók vá-

lasztják el, s ez lehetetlenné teszi az emléke-

ket őrző szájhagyomány fennmaradását. A 

megoldást Izrael hitében és megélt történel-

mében kell keresnünk. A könyv beszél a ke-

leti népek irodalmának, a mítoszoknak az 

őstörténetre gyakorolt hatásáról. A szerző 

részleteiben magyarázza a világ teremtését, 

az ember teremtését, a bűnbeesését, az első 

gyilkosságot, a vízözönt, és a bábeli torony 

történetét, a nemzetségtáblákat.

A bibliai őstörténet választ keres a világ, 

az ember és a népek eredetére. Az őstörté-

net a mai ember számára is érvényes igaz-

ságokat sorakoztat fel.

KÖNYVSZEMLE
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HÁZI PRAKTIKÁK

Karácsonyra készülve nem csak a lelkün-

ket takarítjuk, hanem a környezetünket is 

igyekszünk rendbe tenni. A reklámokban 

mosolyogva kínálják a „mindentudó” ter-

mékeket. A kémiai laboratóriumok kikísér-

letezte vegyszerek látszólag ugyan rendet 

varázsolnak körülöttünk, de szinte egytől 

egyig komoly terhelést jelentenek a környe-

zetre, esetleg még ránk is, használóikra. 

Vannak szelídebb megoldások is? Kelle-

mes illatú, tiszta környezet károsító hatá-

sok nélkül? Lehetséges ez egyáltalán?

Hajdu Szilvia, a katekumen csoportunk 

és énekkarunk tagja, az illóolajok szakértő-

jeként ad néhány hasznos tippet, a takarí-

tásra készülőknek.

A KÖVEZET, PARKETTA 
TISZTÍTÁSA: 
� a felmosóvízbe cseppentsünk 5 csepp 

citromolajat, nem csak tisztít, hanem fer-

tőtlenít is

� a felmosóvízhez adhatunk fahéj- vagy 

szegfűszegolajat (ugyancsak elegendő pár 

csepp) – ezek is fertőtlenítőek és csíraölőek, 

elveszik pl. a doh szagát

� a parketta ápolására 1-2 evőkanál 

napraforgóolajat teszünk forró vízbe, eh-

hez is adhatunk 5 csepp citromot és/vagy 

narancsot. Ezek mind csíraölők, fertőtlení-

tők, szagtalanítók 

� a teafa (melaleuca alternifólia) univer-

zális fertőtlenítőszer. Érdemes például ott 

használni, ahol háziállatok vannak: a víz-

hez 2 csepp teafaolajat és 3 csepp citrom-

olajat adva még kellemesebb és hatásosabb 

fertőtlenítőszert kapunk.

BÚTORTISZTÍTÁS: 
� a bútor tisztításához 1 dl napraforgó-

olajba 3-4 csepp citromfű- vagy narancs-

olaj, ezt összekeverjük, rongyra öntjük, és 

ezzel áttörölhethük a bútorokat – nem csak 

fertőtlenítenek, hanem igen kellemes az il-

latuk, és a fa felületét is ápolják

EGYKÉT HASZNOS ÉRDEKESSÉG:
� a teafaolajból 2-3 cseppet a bármilyen fo-

lyékony szappanhoz adagolva kiváló fertőtle-

nítő szappant kaphatunk – különösen hasz-

nos lehet infl uenzafertőzéses időszakban

� ha sütés-főzés közben valaki megégeti a 

kezét, a levendula angustifoliát (orvosi le-

vendula) lehet a sebre tenni; 1 cseppet kell 

közvetlenül a sérült felületre cseppenteni, 

és a fájdalomcsillapítás mellett még a seb is 

heg nélkül fog gyógyulni

� ha valaki belázasodik, akkor tegyünk 

pici olajba (oliva vagy napraforgó) 10-12 

csepp orvosi levendulát, és dörzsöljük be 

vele a beteg lábfejét. Gyerekeknél (6-18 éves 

kor között) az adagokat felezni kell, egész 

kicsiknél pedig maximum 3 cseppet hasz-

náljunk.

Fontos, hogy az illóolaj, amit használunk 

jó minőségű legyen. (100%-os tisztaságú, 

természetes illóolaj szerepeljen a címkén.) 

Azt javaslom, hogy inkább fi zessünk érte 

többet, hiszen úgyis cseppenként használ-

juk, de vásároljunk megbízható helyen. A 

legmegbízhatóbb tisztaságúak ma Magyar-

országon a gyógyszertárban forgalmazott 

termékek.

Köszönet a tanácsokért!

H. Sz. és N. Gy.

TAKARÍTÁS – KÍVÜL



LITURGIKUS ESEMÉNYEK 

� Minden adventi hétköznap: reggel 6 

órakor roráté (utána közös reggeli);

� november 30. hétfő: 24 órás szentség-

imádás ;

� december 4. első péntek: csak reggel 

6-kor van mise;

� december 5. első szombat: este ¼ 6- tól 

rózsafüzér, 6 órától szentmise;

� december 13. vasárnap: fatimai engesz-

telő imaest. 5 órától rózsafüzér, 6 órától 

készületi szentmise (a szentmisén Placid 

atya prédikál), utána Olafsson Placid atya 

beszél életéről, és a túlélés szabályairól;

� december 17. csütörtök: egyházmegyei 

szentségimádás ½ 7-től este 6 óráig.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNY EK

� adventi szombatokon este 7-től közös 

gyertyagyújtás a templomi adventi ko-

szorúnál, taizéi énekléssel egybekötött 

elmélkedő készület minden korosztály 

számára

� december 6. vasárnap: délután ½ 5-től

a hagyományos adventi jótékonysági kon-

cert. Közreműködik: a Sonore pedagó-

guskórus, templomunk gyermek- és fel-

nőttkórusa, és több fi atal Zeneakadémiai 

hallgató

GYÓNTATÁS

Vasárnap 8.30–9.00 és 17.15–17.45 óráig,

valamint egyéni megbeszélés alapján.

AZ IRODAI SZOLGÁLAT 
IDŐPONTJAI 

Minden hétfőn és szerdán 16.00–17.45, 

pénteken 9.00–11.00 óráig.

HIRDETÉSEINK

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,

alapítva 2002-ben, újraindítva 2007 

decemberében
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