
Az elmúlt években az adventi készü -
let a hétköznapokban háttérbe szorul.
Egyre több olyan szokás ütötte fel kis-
hazánkban is a fejét, amely nagyon tá -
vol áll hitünktől. Ezeknek a szoká sok-
nak szeretnék most egy kicsit mögé
nézni.

talán a legszembetűnőbb, hogy az
üzletek már halottak napjára kará -
csonyi díszbe öltöz -
nek, elővételezik az
ünnepet. De mit fejez
ki mindez? A készület
helyett már ünnep. De
mit ünneplünk ilyen -
kor az áruházakban?
A vásárlást? A pénz -
költést? A télbe forduló időjárást? 
hasonló kérdések merülnek fel, ami -
kor az adventet összekeverjük a kará -
csonnyal.

Aztán itt van még egy új szokás, a
grincsfa. Ez a mérgező növényekből
megkötözött fácska arra utal, hogy 
a történet szerint volt egy elrontott
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karácsonyi ajándék, és emiatt egy
furcsa alak megutálta a karácsonyt, 
és mindent megtesz, hogy elrontsa. Ő
a grincs. És mit jelent ez a fa? Egy
megkötözött karácsonyfa, megfoszt -
va minden fénytől, mint ahogy a bűn
megkötözi az embert. És nincs semmi
utalás a szabadulásra. Ráadásul a fa
csúcsa nem az égre, Istenre mutat, ha -

nem lekonyul, ezzel
növelve azt a kétség-
beesést, amit kifejez.

De felfedezhetünk
a karácsonyi utcai dí -
szek között olyan u -
ta lásokat is, amik bi-  
zony fényükkel kará -

csony fényét rombolják: az ötágú csil-
lag, melyben Marx kísértete járja be a
karácsonyi Európát, vagy a különböző
édességek, amelyek arra emlékeztet-
nek, hogy már most tessék elkészíteni
őket.

És ugyanígy óriási kavart okoz a fe-
jekben, hogy a Mikulást Szent Miklós

Jézus születésére készülünk?
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Adventben a gyertyagyújtás mindig a
szom bat esti szentmise elején van.

ab

A Nyugdíjas klub következő ta lál -
kozása december 13-án, csütörtökön
délután 2 órakor lesz a plébánia hit-
tantermében. Az Önkormányzat aján -
dékkal kedveskedik a résztvevőknek.

ab

karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtés
lesz  december 8-a és 15-e között plé -
bániánk rászorulói számára.  Az ado -
má  nyo kat a Mária oltár elé várjuk. 

ab

Idén is lesz gyerekek karácsonyfája
templomunkban. Ezt a fenyőfát jóság -
díszekkel akarjuk majd feldíszíteni.
Ezért kérjük a családokat, hogy segít-
sék a gyerekeket adventben abban,
hogy olyan díszeket készíthessenek,
amelyekre jelölik, vagy ráírják jócse-
lekedeteiket. A gyerekek által készített
díszek a karácsonyfa felállításakor de-
cember 22-én, va lamint a pásztorjáték
után, december 24-én helyezhetők el.

ab

Karácsonyfa-állítás december 22-én,
szombaton fél 9-től lesz, utána temp -
lomta ka rítás. kérjük, minél többen
jöj jünk, nagy szükség van a segítő ke -
zekre. 

ab

December 27-én, csütörtökön 17 óra -
kor a William Byrd Énekegyüttes
karácsonyi hangversenye lesz templo-
munkban.

ünnepéről áttették karácsony ün-
nepére, egy nagy üdítőmárka reklám-
ját is segítve ezzel. Emögött ott van az
is, hogy oroszországban nem a kis
jézus, vagy az angyalok hozzák az
aján dékokat, hanem a kékruhás tél -
apó. különböző népek sokszor egy -
másnak ellentmondó szokásai keve- 
rednek ilyenkor, rombolva az ünnepet.

És hogy készülünk mi? A nagy vásár-
lási lázból kihúzva magunkat, minél
több időt töltünk családunk körében.
Esténként meggyújtjuk a gyertyát az
adventi koszorún, és várjuk, hogy elér -
kezzen a Megváltónk. Imádsággal for-
dulunk hozzá, és kérjük, hogy újítsa és
erősítse meg családjainkat. Igyekszünk
ebben az időszakban minél több jót
tenni, hogy a ne a külsőségek határoz-
zák meg az életünket, hanem belülről
újulhasson meg ilyenkor a szívünk.
Idén nagyon rövid ez a készületi idő,
lassan túl vagyunk a felén. ne enged-
jünk a kísértésnek, hogy a hamis szim-
bólumok, a hamis tartalmak hatá roz-
zák meg ezt a készületet! térjünk visz -
sza évszázados hagyományainkhoz!

Zoli atya      

c Hirdetések d
.

Decemberi imaszándékunk: imádkoz -
zunk családjaink lelki megújulásá ért.

ab

A roráték hét főtől pénte kig reggel 
6 órakor kez dődnek. hét köznap más
időpontban nincs szentmise.
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A Magyar katolikus püspöki konferen-
cia gyűjtést hirdetett az üldözött ke -
resztények megsegítésére. Ez nem
templomi gyűjtés. Az adományokat a
katolikus.hu honlapon található szám-
laszámra várják karácsonyig.

ab

A téli szünetben vasárnaponként lesz
ovis mise, ünnepnapokon nem lesz.

ab

Ünnepi miserend

December 24.
Délután 3-kor pásztorjáték, 

éjfélkor szentmise.
December 25.

Szentmise 8-kor, fél 10-kor 
és este 7-kor lesz.

December 26.
csak reggel 8-kor lesz szentmise.

December 27.
A reggel 7 órai szentmise keretében

bormegáldás lesz.
December 31.

csak este 6-kor lesz szentmise. 
hálát adunk az évben kapott

kegyelmekért.
Január 1.

Szentmise 8-kor, fél 10-kor 
és este 7-kor lesz.

ab

A hirdetések és a plébániánkat érintő
fontosabb információk elolvashatók
honlapunkon.

bababababababababababababababababaa

c Plébániánk d

novEMBERI AnyAkÖnyvI híREk

Akik a keresztség szentségében
részesültek:

király vilmos
patócs Alexander

Imádkozzunk értük!

Akiket temettünk:

fodor István
kacsó Istvánné

szül: klein Margit
kecskeméti pál

Nyugodjanak békében!

bababababababababababababababababaa

MáRIA nÉnI vIncEncIA nŐvÉR
Az ÉgI hAzáBA kÖltÖzÖtt

Az 1950-es évek második felében
kezdtünk ministrálni Imi öcsémmel.
Akkor, és ott a templomban indult meg
életre szóló barátságunk a keresztes
fiúkkal. Rajtuk keresztül ismertük meg
Mária nénit. Róla csak annyit tudtunk,
hogy egy házban lakik a keresztes csa -
láddal. Aztán az évek múlásával, barát-
ságunk elmélyülésével egyre többet
tudtunk meg Mária néniről, akit a csa -
lád fiú tagjai nemes egyszerűséggel
csak „maminak” szólítottak. valójában
a Szent vince Szeretet leányai társu-
lat tagja volt.

Wachtler Mária 1921-ben született
Mo sonszentjánoson. fiatalon, hatodik
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keresztes családhoz. Az 50-es évek vé -
gétől már találkoztak a nővérek, és
1962-től már dolgozhatott a Szent Ist -
ván társulatnál mint eladó. később a
Szent István társulatnak köszönhette,
hogy egy kis lakáshoz jutott. 

A ke resztes gyerekek közben felnőt -
tek, és a velük azóta is meglévő barát-
ságnak köszönhetjük Imi öcsémmel,
hogy mi is közelebbről megismerhet-
tük Mária nénit. Időközben több alka-
lommal felajánlották, hogy menjen
németországba a Rendbe, de Mária
néni minden nehézség, gond ellenére
itt maradt. A rendszerváltást követően
vincencia nővér Rendje is újjá szer -
veződött 1991-ben. 1993-ban Mária
néni, „mami”, vincencia nővér is visz -
szatért rendi közösségébe. 

Rendtársaitól körülvéve, igen hosz -
szú élet után 2018. november 20-án
az örök hazába költözött. temetésén
nővértársai mellett az összes élő ke -
resztes fiú is ott volt. 

Garbóci László

bababababababababababababababababaa

koSzoRúkÖtÉS hIttEl
ÉS vIDáMSággAl

kis túlzással egy fenyőtűt sem lehetett
volna leejteni a cserkészotthonban 
december 1-jén délután, ahol az im -
már hagyománnyá vált közös adventi
koszorúkötésre gyűlt össze plébá ni -
ánk közel 50 családja. koszorúalapok,

elemi után kijelentette, hogy „kék apá-
ca" akar lenni. A polgári elvégzését kö -
vetően 1935-ben került a tanító kép-
zőbe. 19 évesen lépett a Rendbe, és a
sorozatos nehézségek ellenére ha lá -
láig hűen kitartott fogadalma mellett.
A tanítást 1941-ben Budaörsön az al -
só tagozatban kezdte. családját - né -
met származása miatt - 1946-ban ki- 
 telepítették. A rend feloszlatásakor a
tartományfőnöknő úgy döntött, hogy
akiknek van családjuk, (szülők, test-
vérek) azok menjenek haza. vincencia
nővér, és néhány német ajkú apáca
maradt, mert az ő családtagjaik már
németországban voltak. Ekkor ismer -
kedett meg egyik Szent lujzás nö ven -
dékének férjével dr. keresztes Sán- 
dorral, aki 1950-ben a zárda elha gyá -
sát követően befogadta budafoki csa -
ládi otthonába. Ekkor a családjában
már négy kiskorú gyermek élt. Idő -
közben a keresztes család még négy
gyermekkel szaporodott, így bőven
volt tennivaló a háznál. A fiuk kisko-
ruktól ministráltak, hiszen a templom
igen közel volt a lakásukhoz. így Mária
néni, „mami" is minden nap eljutott a
templomba, ahol szentmisét hallgatott
és áldozott. Egy 1953-ban a családnál
tartott házkutatás eredményeként ki-
tiltották Budapestről. Egy Budakeszi
családhoz került ahol szintén gyere -
kekre vigyázott. A nagy Imre féle in-
ternáltakra vonatkozó amnesztia  ren-
delet után Mária nővér visszatért a



tiszafa- és fenyőgallyak, lila és rózsa -
szín gyertyák, szalagok, drótok, tobo-
zok, apró díszek és ragasztópisztolyok
garmadája állt rendelkezésre ahhoz,
hogy szemnek is szép, és a léleknek is
kedves adventi koszorúk kerüljenek ki
a lelkes és ügyes alkotók keze alól. Az
alkotásokat a szombati, hat órai szent-
misén áldotta meg zoli atya. A progra-
mon - amely egyúttal az elsőáldozási
készület egyik alkalma is volt - többen
nemcsak a családjuk, hanem a plébá-
nia számára is készítettek koszorút,
ezeket másnap, a fél tízes mise után
vásárolhatták meg az érdeklődők. 

Turi-Bognár Judit

bababababababababababababababababaa

c Közösségeink d

„kAR”IzMAtIkuS (cSopoRt)
kÖzÖSSÉg, AzAz

„kAR”IzMAtIkuSok

Emlékeim szerint úgy kezdődött - már
évekkel ezelőtt - hogy mindnyájan a
leendő katolikus óvoda mielőbbi épí -
téskezdésében reménykedve, hétvégi
munkát szerveztünk az építési terület
kitisztítására (cserjék kivágása, lomta-
lanítás, melléképületek elbontása, is-
meretlen pince feltárása stb.), de az is
lehet, hogy ennél is korábban, egy má -
sik munkát szerveztünk. A lényeg az,
hogy keresztes pali barátunkat kértük
meg, szervezze meg a csapatot. pali a
személyes megszólításon túl, e-mail-

ben is felkereste a szóba jöhe tőket,
mégpedig azzal a megszólítással, hogy
„kedves ‘kar’izmatikus testvéreim!” 
A meghívó szellemes szövege elérte
célját, jelentős létszámmal, ered mé -
nyes munkát végeztünk.

Azóta is, ha nagyobb erőt igénylő
fizikai munkát kell végezni, zoli atya
hirdetésén túl, számíthatunk pali szel -
lemes meghívó levelére, és ezeknek mi
„kar”izmatikusok általában nem tu -
 dunk ellenállni, és eddig még mindig
megelégedéssel zárhattuk a munká -
kat. A résztvevők létszáma általában
tíz és harminc fő között mozog. Szóval
nem vagyunk kevesen, és ez nagy sze -
rű! Ez már igazán nevezhető közös -
ségnek!

hogy a kedves olvasó kedvet kapjon
a csatlakozáshoz, azt is el kell mesél-
nem, hogy minden ilyen akció egy kis
agapéval végződik, vagy ha hosszabb
az együttlétünk, pihenésképpen le -
ülünk egy kis falatozásra, és persze
mindig van, amivel a torkunkat tudjuk
öblögetni. Igyekszünk a munka befe-
jeztével nem elrohanni, hisz a baráti
beszélgetések erősítik kis közösségün-
ket. 
hogyan csatlakozhatsz hozzánk?
a figyeld zoli atya hirdetéseit.
a A szükséges kellékekkel jelenj
meg a megadott helyen, a megadott
időben.
a keresd meg keresztes pali „fő-
’kar’izmatikust” és add meg e-mail
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hó. Megvilágosodott tőle a lopakodón
eltűnni készülő éjszaka, és a szikrázó
hópelyhek csillogó lepelként borították
be a tájat. Mire a tündérhegyhez értek,
már nem látszottak a lépcsők, és egyet -
len hosszú, folytonos lejtő tátongott
előttük. Ekkor a nagymama gizus elé
került, és a korlátba kapaszkodva utat
taposott a lépcsőkön unokájának, hogy
a kicsi, apró lábakat takaró hócipő el
ne merüljön a perceken belül magasra
tornyosuló hóban. így aztán minden
baj nélkül ereszkedtek alá a hegyről. 
A péter pál utcában már könnyebb
volt a járás, de hirtelen feltámadt a szél,
és kavarogva hozta le a tündérhegyről
a havat a lábuk elé.
– Mein liebe gott! – ijedezett a nagy-
mama, és vele egy időben nusi tánti
kiáltását hallották a messzeségből.
– Schnell, schnell! – biztatta a nagy-
mama, de az egyre erősödő, tomboló
hóvihar elvitte a hangját. 

Bevárták a jó öreg nusi tántit – aki a
péter pál utca végén árválkodó vörös
kút-közeléből igyekezett lefelé –, és
együtt folytatták útjukat. Már a kál -
vária-hegy aljához értek, amikor csen -
desült egy kicsit a vihar, és a templom
körül tornyosuló hóbuckák mellett
elő-előbukkant egy-egy ismerős arc,
akik szintén a rorátéra igyekeztek.
A harangozó akkorra már kinyitotta a
templom nehéz tölgyfa ajtaját, hogy
odabent menedéket találjanak a meg -
fáradt hívek. 

címedet, hogy írásban is megtudj min-
dent a feladatokról.
gyere, csatlakozz hozzánk! Munkád-
dal segítsd plébániánkat. Erősítsd kö -
zösségünket jézus krisztus dicsősé- 
gére! Szolgálatoddal mutass példát!

M.E.
bababababababababababababababababaa

RoRátE BuDAfokon, 1955

gizus nagymamájával, egymás mellett,
kézen fogva, csendesen lépkedett a
Szent lipót templom felé. 

háborút kö vető, egyszerű, szegény
világ volt ez, de ők takaros ruhában
igyekeztek, – megadva a kellő tisz te le -
tet annak, akinek a házába mentek –
szentmisére. A nagymama fején vas -
tag, meleg kendő, lábán a cipő felett
kalocsni. gizus büszkén viselte a tán-
titól kapott, kifordított és átszabott
kabátkát, amihez még prémmel szegé-
lyezett sapkára és muffra is futotta. 

kevés beszéd hangzott el kettőjük kö -
zött. nagyon hideg volt. Ilyen idő ben
nem esik jól a beszélgetés.

Egyszer csak, mintegy parancsszóra
megindult az ég, a csillagokra sötét hó -
felhők futottak, és perceken belül ha -
talmas pelyhekben hullani kezdett a



A padokban alig ültek néhányan, pe -
dig máskor, de sokan eljöttek! Bizo -
nyára a cudar idő ijesztette el őket, ám- 
bár a kossuth lajos utcából idáig kön-
nyen megközelíthető a templom, de
meg kell hagyni – minden küzdelem
ellenére – a tündérhegy felől csodá la -
tos volt a látvány.

Beléptek a templomba, ahol szokott
helyén mindössze három gyertya hal -
vány fénye törte meg a sötétséget. 
– A harmadik, a rózsaszínű gyertya, ar -
ra figyelmeztet – súgta gizus fülébe a
nagymama –, örvendezzünk, mert már
közeleg az úr, nemsokára megszületik
a kisjézus.

A sekrestyéből kiszűrődő világosság
jelezte, a plébános úr is megérkezett.
lassan az emberek is szivárogtak be-
felé, nekibátorodva, hogy lecsendesült
a hóvihar, s mintha angyalok szózata
csendült volna fel – kinyílt az ajtó, és a
sok-sok ministráns kezében szoronga-
tott gyertyafény kíséretében halkan,
áhítatosan felcsendült az ének: 

„harmatozzatok, égi magasok, 
téged vár epedve, 
A halandók lelke,
jöjj el, édes Üdvözítőnk!”

Feinekné Marika
bababababababababababababababababaa

c Szentek d
.

SzEnt lúcIA A fÉny SzEntjE

lúcia előkelő siracusai családból szár-
mazott. Amikor édesanyja beteg lett

elzarándokolt vele cataniába Szent
ágo ta sírjához, hogy gyógyulásért fo-
hászkodjanak. Édesanyja gyógyulá -
sa után lúciának álmában megjelent
Szent ágota, aki húgának nevezte és
elmondta neki, hogy saját hitével meg
tudta volna gyógyítani anyját.  Megí-
gérte lúciának, hogy szüzessége és 
szeretete jutalmaként Isten nagy di -
csőségben fogja részesíteni Siracusát.
Ezután lúcia elhatározta, hogy nem
megy férjhez, és a hozományát szét -
osztotta a szegények között. vőle -
génye bosszúból kereszténység vád- 
jával feljelentette, emiatt letartoztat-
ták. különféle kínzásoknak vetették
alá, majd kivégezték. 

lux latinul világosságot, fényt jelent és
Szent lúcia beragyog az adventi sötét-
ségbe. Bölcs, és okos szűz módjára élt.
gondja volt a felebaráti sze retetre, és
bár megvakították, hitének mécsese
tovább világít. 

Szent lúciával együtt mi is arra kap-
tunk meghívást, hogy bölcsen éljünk a
világban, éberen várjuk jézus krisztus
visszatértét, amire az advent is fel-
szólít, hogy égő lámpákkal mehessünk
elébe.

Fellegi Béla
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c Eucharisztia d
.

II. jánoS pál pápA: 
EcclESIA DE EuchARIStIA 28.

Iratkozzunk be, testvéreim, a szentek
iskolájába, akik az igaz eucharisztikus
jámborság nagy mesterei. Bennük az
Eucharisztia teológiája teljes fényében
ragyog, „átragad ránk”, mondhatni
„fölhevít” minket. Mindenekelőtt hall-
gassuk a Szent Szüzet, Máriát, akiben
mindenki másnál jobban megjelenik
az Eucharisztikus Misztérium, mint a
világosság misztériuma. Őrá tekintve
megismerjük az Eucharisztiában lévő
átalakító erőt. Őbenne megláthatjuk a
szeretetben megújult világot. ha őt, a
tes testől-lelkestől mennybe fölvett Szü -
zet szemléljük, meglátha tunk valamit
az „új égből” és az „új földből”, amelyek
véglegesen majd krisztus második el -
jövetelekor tárulnak föl szemünk előtt.
Az Eucharisztia ezeknek itt a földön
most a záloga, és bizonyos módon
elővételezése: „Jöjj el, Uram Jézus!”

krisztus a testévé és vérévé változta -
tott kenyér és bor egyszerű színe alatt
velünk járja az élet útjait mint erős sé-
günk, útravalónk, és mindenki szá má-
ra a remény tanúivá tesz ben nünket. 
S ha e misztérium színe előtt az érte -
lem megtapasztalja is a maga korlátait,
a Szentlélek kegyelmével meg vi lágított
szív meglátja, hogyan kell vi sel ked nie,
s hogyan kell elmerülnie az imádás-
ban és a határtalan szeretetben.

tegyük magunkévá Aquinói Szent ta -
más érzületét, aki az eucharisztikus
krisztus legnagyobb teológusa s egy-
ben szenvedélyes dalnoka, és enged-
jük, hogy a mi lelkünk is kitáruljon a
cél szemlélésének reményében, mely-
re örömre és békére szomjazó szívünk
annyira vágyódik:

„Bone Pastor, panis vere,
Jesu, nostri miserere...”
„Ó, igaz kenyér, jó Pásztor,
Jézus, óvj az elbukástól; 
te táplálj és te palástolj,
s add, hogy a föltámadáskor
üdvnek látói legyünk.
Te, ki mindent bírsz és értesz,
s e Földön táplálsz és éltetsz,
tedd, hogy szent népeddel ékes
asztalodnál majd az édes 
örökségben részt vegyünk”
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Magyar őstermelők által termesztett
héjas mogyoró rendelhető. 
Ára: 1200 forint/kg. 
Elérhetőségek: 
kosinsky. marta@gmail.com 
0620 597-77-10.


