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Advent  latin  szó.  Jelentése: 
„eljövetel”.  Jézus Krisztus  el‐
jövetelére utal. Igen, ilyenkor 
várjuk Jézus néhány nap múl‐
va való eljövetelét, azaz szüle‐
tésnapjának  eljövetelét.  Hi‐
szen  Jézus már  eljött  kétezer 
éve,  Zsidóország  egy  kis  fa‐
lucskájában, Betlehemben.

Ez  a  karácsony  előtti  vára‐
kozás  kitűnő  alkalmat  kínál 
arra, hogy Jézus többféle eljö‐
vetelét fontolóra vegyük, illet‐

ve várjuk. Csak nem vagyunk 
elég éberek  pedig adventben 
Jézus mennyire, de mennyire 
lelkünkre  köti  az  éberséget 
(Mt 2513)  és ezért nem ves‐
szük észre eljöveteleit. Hiszen 
Jézus most is él, nem a felhők 
felett  trónol,  hanem  járkel  a 
világban,  az  életünkben,  az 
eseményekben, ha sokszor ál‐
ruhában is.

Amikor  elmész  a  kórházba 
beteg munkatársadat megláto‐
gatni, akkor a betegben magát 
Jézus Krisztust ismerheted fel. 

Amikor  türelemmel  végig 
hallgatod más bújátbaját,  ak‐
kor  magának  Jézusnak  szere‐
tetét  ajándékozod  neki. Ami‐
kor egy rászorulót,  legyen az 
akár  hajléktalan,  megvendé‐
gelsz, Jézust vendégeled meg. 
Vagyis  Jézus  jön  el  hozzád 
minden  rászorulóban,  és  ben‐
nük  Jézussal  teszel  jót,  hisz 
maga  mondta:  „amit  a  legki‐
sebb testvérem közül eggyel is 
tettetek,  velem  tettétek”  (Mt 

25, 40).
De Jézus naponta akár sok‐

szor is eléd toppan, üdvözöl és 
elbeszélget  veled,  akár  egy 
szép  versben,  dalban,  madár‐
füttyben,  vagy  eljön  hozzád 
kisgyermeked  boldog  neveté‐
sében és ártatlan tekintetében.

Továbbá  Jézus  eljön  hoz‐
zánk – biztos, mint a halál – a 
halálunk  pillanatában.  Elénk 
áll.  Látni  fogjuk. Az  is,  aki 
most  nem  hisz  benne.  A  lé‐
nyeg, hogy készen találjon: jó 
és  értékes  emberként.  Mert 

akkor  már  hiába  a  keserves 
szánombánom, hogy miért is 
éltem  olyan  silány  életet.  Itt, 
előtte,  ha  a  „vizsgán”nem  fe‐
lelünk  meg,  nem  lesz  lehető‐
ség  „pótvizsgára”,”  osztályis‐
métlésre”,  nem  fogunk  újból 
megszületni a földi életre soha 
többé.  (Ha  lenne  ilyen,  Jézus 
beszélt volna arról!)

Végül lesz Jézusnak egy di‐
adalmas eljövetele a világ vé‐
gén.  Abból,  hogy  még  nem 

jött  el,  nem  következik  az, 
hogy nem is fog eljönni. Ha Ő 
mondta   márpedig mondta  , 
akkor el is fog jönni. És amíg 
kétezer  éve  pici  babaként,  ál‐
latok  etető  vályújában  sírva, 
hideg  barlangban,  dideregve 
jött el, akkor majd a Minden‐
ség Királyaként, mint Bíró fog 
eljönni.  Jutalmaz  és  büntet. 
Szétválaszt. A rendes emberek 
a jobb oldalán lesznek, az ön‐
ző,  mindig  a  saját  érdeküket 
hajszoló emberek pedig a bal‐
oldalán  lesznek. Akik most  e 

sorokat  olvassátok,  kivétel 
nélkül mindannyian, Krisztus‐
nak valamelyik oldalára kerül‐
tök. Vagy  a  jobb,  vagy  a bal 
oldalára.  Te  melyik  oldalra 
akarsz?

Itt,  amíg  a  Földön  élünk, 
megtehetjük,  hogy  Jézussal 
nem  törődünk.  Mondhatod, 
hogy téged nem érdekel Jézus, 
se a vallás, se a világvégi nagy 
szétválasztás.  De  az  Utolsó 
Ítéleten  már  senki  sem  von‐
hatja ki magát a nagy szétvá‐
lasztás alól. Ott szükségszerű‐
en  valamelyik  oldalra  kerü‐
lünk.

Nem kell félnünk a Jézussal 
való végső találkozástól, mert 
Ő nagyon szeret minket, és a 
földi  örömöknél  sokkal  na‐
gyobb örömöket akar nekünk 
adni, és örökké. Vágyakozva 
várjuk a Vele való találkozást.

Adja Isten, hogy néhány hét 
múlva  eljön  a  karácsony, 
mennyországi  hangulat  lepje 
be a lelkünket, mint a fehér hó 
az alvó mezőketerdőket. Adja 
Isten,  hogy  karácsonykor  na‐
gyon boldogok legyünk és egy 
évre  való  szeretet  halmozód‐
jék  fel  bennünk. Adja  Isten, 
hogy  így  aztán meghalljuk  a 
röpködő  angyalkák  ezüst 
csengőinek  csilingelését.  De 
nem  megfeledkezve  arról, 
hogy a szeretet útjának „szűk 
ösvényén” kell haladnunk, és 
hogy  életünkre  bizony  nagy 
felelősség nehezedik, amit ha 
komolyan veszünk, egész biz‐
tos,  hogy  az  Utolsó  Ítéleten 
Jézus  jobb  oldalára  fogunk 
kerülni.

Pribitek   László  cikke 
alapján
fotó:

Kristók  J.

AAddvveenntt,,  eelljjöövveetteell



Vadkerti  Harangok2

A középkor végéig – no persze ez a határ 
csak  jelképes, mert országonként, kultú‐
ránként, sőt, lelkenként változik – az eu‐
rópai ember java erőit Isten megértésére, 
az életszentség elérésére fordította. Belül 
is, amikor imával, ünneppel, aszkézissel, 
misztikával foglalkozott, s kívül is, ami‐
kor  kápolnákat  és  katedrálisokat  épített, 
Krisztus valódi kínhalálát, a Szent Szűz 
igazi arcát próbálta megfesteni. Az ég be‐
deszkázása  nagyjából  akkor  kezdődött, 
amikor a reneszánsz festő nem a „szent 
látvány”  megélésére  törekedett,  hanem 
szeretője arcához igazította a Szűzanyáét 
–  végtére  is Rosamunda  remek  kis  bes‐
tia… Messer  Piero  pedig  bőkezű mecé‐
nás,  megérdemli,  hogy  ő  legyen  Szent 
József…

A  folytatást  ismerjük,  az  általános  is‐
tentelenség, anyagelvűség, Gazdaságkor, 
melynek eredménye szédületes technikai
műszaki  fejlődés,  együtt  a  mostani,  az 
élet minden sarkába behatoló természeti, 
gazdasági, erkölcsi romlással.

A  politikusok  világszerte  az  emberi 
mohóságot, önzést, pénzvágyat és hason‐
lókat  okolnak,  ám  nem  kérdezik,  hogy 
ezek miből erednek, s miért tudtak ennyi‐
re elszabadulni az utóbbi századokban, s 
fékeveszetté  válni  a  mostani  évtizedek‐
ben? Lehet, hogy a fejlődés és a válság 
ikrek? Azért, mert  az  áldozat  irányának 
megfordításakor  Gazdaságkor  mesterei 
az  addig  Ég  felé  törekvő  szellemi  és 
anyagi erőket a Földre irányították? Töb‐
bé nem katedrálist, hanem mozdonyt és 
rakétát építettek, bölcsesség helyett hata‐
lomtudást szereztek, a szentségeket kine‐
vették, s helyette az érvényesülést vették 

célba,  szóval  kifordították  az  életet,  a 
bensőt, a szívet, a lelket az üdvvel együtt 
eladták  a  testért,  az  érdekért,  a  sikerért. 
Az örökkévalót a mulandóért. A vevő bő‐
kezűen fizetett, de arról nem szólt, hogy 
ez a bizony mefisztói alku maga, szóról
szóra  az  az üzlet,  amelyet Goethe  a Fa‐
ustban egy mély hagyomány nyomán le‐
írt. Az eltérés csupán annyi, hogy a ma‐
gányos  Faust  doktor  helyett  milliók  és 
milliók csaptak Mefisztó tenyerébe gon‐
dolattal, szóval, cselekedettel és mulasz‐
tással. Ki gondolta közülük, hogy amikor 
Istent kiölték a civilizációból, megkezdő‐
dött  a  Természet  haldoklása  –  miként 
Bencze  Lóránt  oly  bölcsen  megfogal‐
mazta. Tegyük hozzá, hogy a társadalom 
mint  közösség,  és  emberi  személy  hal‐
doklása is. Helyükön egymással küzdő – 
versengő egyének és hordák (Rt.k, Kft.
k stb) viszálykodnak a javak harácsolásá‐
ban. A horda elég pontos szó a tömegtár‐
sadalom érdekcsoportosulásainak leírásá‐
ra. Többségük hordalékként mozog: hol 
ide, hol oda fekteti be pénzét, majd az ár‐
folyam hullámzása tovasodorja őket, mi‐
vel az üzletben nincs barátság.

Véletlenüle  vagy  szükségképpen  ke‐
rült a világ természeti, gazdasági és lelki 
válságba?

Közismert a  liberális kapitalizmusnak 
az eszméje, hogy az egyéni önzés, ha úgy 
tetszik mohóság  és  pénzvágy  a  társada‐
lomban összegeződve megteremti a köz‐
jót.  Ez  sokáig  és  sokak  szemében  nem 
tetszett akkora marhaságnak, mint amek‐
kora. A gondolat  logikai képlete nagyjá‐
ból így néz ki: Tyúkgané + kecskehúgy + 
lócitrom = dobostorta. Hanem a józan pa‐

raszti ész is a nevetség tárgya lett, hiszen 
a műszaki – tudományos – gazdasági fej‐
lődés javaiból szinte mindenkinek bőven 
jutott, és a szabadság szabadosságra vál‐
tása  legalább  olyan  hatékony  mákony, 
mint a heroin.

Az új társadalmat a versenyre alapítot‐
ták;  kimondatlanul,  sőt,  eltitkolva  a  vi‐
szályra, hiszen a siker érdekében külön‐
féle ügyeskedések megengedhetők, ami‐
ből egyre több van, egészen a bűn törvé‐
nyesítéséig.

Az  ördög  csinálja  ezt  velünk?  Nem 
pontosan: az ember engedi át magát az 
Antikrisztusnak, hagyja, hogy megjelölje 
homlokát és kezét: azaz átengedi néki ér‐
telmét és tetteit. Isten nélkül vet számot 
üzlettel, tudománnyal, családdal, hazával, 
s  így  is  cselekszik  mindent  alávetve  a 
pénznek. Ez  az  istentelenség  alapja.  In‐
nen  a  „fejlődés”,  az Antikrisztus  ereje. 
Ám kényszere is, mert az új kor játéksza‐
bályai nem teszik lehetővé a kiszállást: ha 
te nem rabolsz, megteszi más, és te is ál‐
dozat  leszel.  A  versenynek/viszálynak 
sem  erkölcsi  –  isteni  –  emberi  korlátja, 
sem természeti sincs. A zsákmánycélpon‐
tok határa a magma és a csillagos ég – és 
a szívünk. Ott kell megvetni sarkunkat, s 
visszatérni  oda,  ahol  elvétettük  az  utat, 
ahol az Örökkévalót elhagytuk a mulan‐
dóért.

(Czakó  Gábor  írása  alapján)

AAddvveennttii  ddöönnttééss

Örök  Advent  vagy  te,   akinek  mindig  jönnie  kell,   de  soha  nem  úgy  jön,  
hogy  már  minden  várakozás  teljesülne.   Csak  elérhetetlen  messzeség 
vagy?  Vagy  távoli  látóhatár?  Vagy  örök  Ma  vagy,   és  minden  pillanatban 
közel  és  távol,   minden  időt  és  minden  változást  magába  foglaló?  Íme,  
jössz!   Ez  sem  nem  múlt,   sem  nem  jövő,   hanem  az  önmagát  beteljesítő 
jelen.   Még  mindig  tart  eljöveteled  egyetlen  órája,   és  amikor  vége  lesz,  
akkor  majd  megtudjuk,   hogy  valóban  eljöttél.   Engedd,   hogy 
eljövetelednek  ebben  az  órájában  éljek,   hogy  benned  élhessek,   eljövendő 
Isten!

(Karl  Rahner)

Advent
Elszabadult földi pokol
arcul ver: Isten nincs sehol!
Sötétség ural népeket.
Hű lelkünk kéri: légy kegyes!
Sír az emberiség Érted,
a bűn marcangol, megéget,
s szomjú lelkek haldokolnak
egyre sírván: Uram, hol vagy?
Ma, remegő fájdalmak közt,
ki igaz, tudja, hogy eljössz.
Szánd meg hát gyermeked, Uram!
Látod, oly árva, hontalan.
Hozd világod, fényed végre,
nézz e sokat gyötört népre!
Jöjj, ó, jöjj el, Immanuel!
S felhők közt egy csillag figyel....
Jöjj, ó, jöjj el, Immanuel!
Az égen, e csillag a jel....
Jöjj, ó, jöjj el, Immanuel!
Téged várunk, hogy elviszel...

Babik   Erzsébet 
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Ma,  az  egyházi  év  utolsó  va‐
sárnapján,  Krisztust,  a  világ‐
mindenség királyát és urát ün‐
nepeljük, amely ünnepet 1925 
óta tartjuk meg XII. Piusz pá‐
pa rendelkezése alapján. E na‐
pon figyelmünk a végső idők‐
re irányul, amely egyrészt íté‐
letet  jelent majd, másrészt  Is‐
ten országának beteljesedését, 
a világ újjáteremtését. A végső 
időkben  Krisztus  dicsőséges 
királyként  jön  el,  de  nem 
azért, hogy földi országot ala‐
pítson, hanem hogy Isten ural‐
mát valósítsa meg világszerte, 
azt az uralmat, amely alá min‐
den ember tartozni fog.

Tanulmányaink  során  sok 
olyan királyról és uralkodóról 
tanultunk, akik kegyetlenül és 
megalázóan bántak alattvalóik‐
kal,  háborúkat  kezdeményez‐
tek más népekkel, önkényesen 
hoztak  törvényeket,  amelyek 
saját gazdagodásukat és jólétü‐
ket szolgálták és semmibe vet‐
ték a népük érdekeit. Az ilyen 
királyok nem szolgálni akarták 
népüket, hanem leigázni, min‐
denkitől feltétlen engedelmes‐
séget követelve. Emellett olyan 
királyokat  is megismertünk  a 
történelemből,  akikre  méltán 
lehet  büszke  népük,  gondol‐
junk csak a szent királyokra, a 
keresztény  uralkodókra,  akik 
életszentségükkel  igyekeztek 
példát mutatni nemzetük tagja‐
inak. A magyarok közül meg‐
említhetjük  Szent  Istvánt  és 
Szent Lászlót, valamint Boldog 
IV. Károly királyokat, de más 

népeknek is voltak szent kirá‐
lyaik.  Említsük  meg  Szent 
Henrik  németrómai  császárt, 
Boldog Gizella magyar király‐

né  bátyját,  Szent  Vencelt,  a 
csehek védőszentjét, Szent La‐
jos francia királyt.

Amikor Krisztus királyságá‐

ra gondolunk, akkor el kell tá‐
volodnunk a földi királyok jel‐
lemzőitől,  azaz mind  a  rossz, 
mind a jó királyokról alkotott 

képtől. A mi királyunk lehajolt 
hozzánk, amikor emberré lett. 
Nem akarja, hogy hajlongjunk 
előtte, de örül annak, ha bűn‐
bánattal elé térdelünk. A mi ki‐
rályuk szolgálni jött, üdvössé‐
günk és megváltásunk szolgá‐

ja lett. Nem akar rabszolgaság‐
ba  kényszeríteni  minket,  de 
örömmel elfogadja, ha életün‐
ket az ő szolgálatába állítjuk. A 
mi királyunk nem lovon és hin‐
tón járt, hanem gyalog járta út‐
jait. A mi királyunk nem hatal‐
mas  palotában  lakott,  hanem 
azt sem tudta, hol fogja álomra 
hajtani  fejét. A  mi  királyunk 
egy talpalatnyi földet sem bir‐
tokolt, mégis őt tekintjük a vi‐
lág  urának.  A  mi  királyunk 
köntöse  nem  álruha  volt, 
amelyben a nép közé vegyülve 
jobban megismerhette az em‐
bereket, hanem ő mindig ezt az 
egyszerű  ruhát hordta, de ke‐
resztre feszítése előtt még ettől 
is  megfosztották. A  mi  kirá‐
lyunk nem magas trónról, ha‐
nem  a  keresztről  tekintett  le 
ránk. A mi királyunk nem meg‐
korbácsoltatta az engedetlene‐
ket, hanem ő vállalta bűntele‐
nül  a megkorbácsolást. A mi 
királyunk  fejét  nem  drágakö‐
vekkel  ékesített  aranykorona 
díszítette, hanem töviskorona 
sebezte. A mi  királyunk nem 
építtetett  magának  díszes  sír‐
emléket,  amelyet  a  későbbi 
nemzedékek iránta való tiszte‐
letből felkeresnek, hanem fel‐
támadt és egy üres sírt hagyott 
maga után.

Az ünnep evangéliuma sze‐
rint a mi keresztre feszített ki‐
rályunk azt ígérte a vele együtt 
felfeszített  egyik  embernek, 
hogy  még  aznap  vele  lesz  a 
mennyben. A mi  királyunk  a 
mennyben uralkodik és oda hív 
minket.
©  Horváth  István  Sándor

Fotó  Kristók  J.
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Kereszteltünk:
13. Lajos Izabella Hanna (Lajos László Hugyecz Veronika)
14. Lakatos László (Lakatos László Kökény Dzsenifer)
15. Lakatos Mercédesz (Lakatos LászlóKökény Dzsenifer)
16. Lakatos Lejla (Lakatos László Kökény Dzsenifer)
17. Lakatos Dzsenifer (Lakatos LászlóKökény Dzsenifer)
Temetések:
41. Boda Józsefné (Gáspár Erzsébet. 1946)
42. Kaba Istvánné (Kovács Ilona Erzsébet 1953)
43. Záhorszki János (1926)
44. Végert Sándorné (Bujdosó Magdolna 1954)
45. Fábián István (1937)
46. Valkó János (1935)

EEzz  ttöörrttéénntt
Adventi
imádság

Urunk,  Jézus  Krisztus,  te‐
remts  bennünk  csendet,  hogy 
az  adventi  időben  Rád,  a  Te 
szavadra,  útmutatásodra,  sze‐
retetedre  figyelhessünk.  Te‐
remts  bennünk  csendet,  hogy 
lelkünk  mélyén  meghalljuk 
bűnbánatra  hívó  szavadat! 
Teremts  bennünk  csendet, 

hogy  meghalljuk  az  adventi 
örömhírt:  emberként  fogsz 
megszületni.  Teremts  ben‐
nünk  csendet!  A  hit  ajándé‐
kát,  elfogadó  csendet.  A  Te 
titkaidat  elfogadó  csendet.  A 
Te  szeretetedet  elfogadó 
csendet. A  Megváltó  érkezé‐
sét  váró  csendet. A  lélek mé‐
lyén  megszülető  öröm 
csendjét.  Hiszek,  Uram,  erő‐
sítsd  bennem,  bennünk  a  hi‐
tet! Ámen
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Október 24én már fél négykor megtelt a 
templomunk, hisz a négy órakor kezdődő 
ünnepi szentmise keretében több egyház‐
község 43 felkészült fiatalját részesítette a 
bérmálás szentségében püspök atyánk, dr. 
Varga Lajos. A mai naptól váltak fiatalja‐
ink keresztény nagykorúvá, és ezzel fel‐
adatot  is kaptak, hogy az apostolok pél‐
dáját  követve,  nem  kibérmálkozva  az 
Egyházból,  felelős  keresztényként  élje‐
nek  és munkálkodjanak  egyházközsége‐
ikben,  Érsekvadkerten,  Dejtáron,  Balas‐
sagyarmaton, Rétságon, Turán vagy majd 
ott, ahová viszi őket életútjuk. Ez fogal‐
mazódott meg a bérmálkozók közösen el‐
mondott és az újságunkban is olvasható 
imájában is.

Püspök  atyánk  a  szentmise  tanító  ré‐
szében felolvasott szentírási részek alap‐
ján  az  Isten  és  emberszeretet  együttes 
megélésére hívta fel a  jelenlévők figyel‐
mét, hisz csak így élhetünk tartalmas és 
értékes  életet.  Ez  a  feladat  azzal  is  jár, 
hogy feltétel nélkül el tudom fogadni em‐
bertársaimat, mint  tette  azt  boldog Kol‐
ping Adolf vagy Boscó Szent János, hogy 
az elfogadással mozdítsák elő az elfoga‐
dott üdvösségre törekvését.

Küldetést kaptunk hát mindannyian. Az 
idősebbek már régebben, kedves fiatalok 
ti pedig most erősítve az Egyházhoz fű‐

ződő  kapcsolatainkat,  egyre  jobban  is‐
merjük meg az Istent, szeressük felebará‐
tainkat,  hogy  valóban  keresztény  nagy‐
korúvá lehessünk vajúdó és vírussal  ter‐
helt világunkban.

Megköszönve  püspök  atyának  a  bér‐
málás kegyelem közvetítő szerepe végett 
az  Egyházunkat  felemelni  szándékozó 
szolgálatát, a csoportképen  látható meg‐
bérmált fiatalok név szerint: Szabó Ador‐
ján,  Szabó  Adrián,  Bozsonyik  Gábor, 
Czifra Bettina, Dávid Máté, Farkas Han‐
na, Gyurkovics Ádám Imre, Gálik Gréta, 
Híves Dóra, Kőszeghy Lili, Lukács Kris‐
tóf, Mulik Zoltán, Szabó Benjámin, Szú‐
nyogh  Márk,  Tóth  Martin,  Dósa  Áron, 
Erdős Krisztián Márk, Boda Zalán Ágos‐
ton,  Bozsonyik  Boldizsár,  Bozsó  Máté, 
Cseri Gergő, Farkas András Márk, Halaj 
Szilárd Antal, Holman Sebestyén, Kovács 
Mónika, Kristóf Krisztián, Murányi Fan‐
ni, Murányi Márk, Szrenka Eszter, Tóth 
Kálmán Péter, Villant Anna, Zsiga Mar‐
cell,  Varró  Dóra,  Lukács  Levente, 
Schulcz  Ágoston,  Verebes  Bálint,  Adi 
Endre, Dinnyés György, Kordics Kristóf, 
Lantos  Ádám  Balázs,  Maczkó  Jázmin, 
Nagy Elizabet, Vachó Kevin Péter. Min‐
den jelenlévő nevében kérjük a Jóistent, 
hogy kísérje püspök atyánkat  a  további 
szolgálatában.

Érsekvadkert,   2020.10. 26.  
emjé,    Fotó:  Kristók  J.

BBéérrmmáállááss  ÉÉrrsseekkvvaaddkkeerrtteenn

Bérmálkozás
„Isten szeretete kiáradt szívünkben a ne‐
künk adott Szentlélek által!” ( Róm.5,5)

2020. október 24én, szombat délután a 
Jóisten kegyelméből 42 társammal együtt 
a  bérmálás  szentségében  részesültünk. 
Két éven keresztül készültünk Ági néné‐
vel, aki türelemmel, kedvességgel tanított 
és terelgetett minket e csodálatos nap fe‐
lé.

Ebben a mai helyzetben, ahol a „vírus” 
meghatározó  szerepet  kapott  a  mi  éle‐
tünkben is, elmondhatjuk, hogy az online 
oktatás, felkészülés, vizsga ellenére is tel‐
jes szívvel felkészülve vártuk ezt a napot. 
Vártuk, hogy a Szentlélek Úristen aján‐
dékait magunkhoz vegyük, ő adja nekünk 
önmagát ebben a szentségben!

Nagy öröm számomra, hogy ennyien 
odaállhattunk és elkötelezhettük magun‐
kat  a  felnőtt,  keresztény  életre.  Mi  el‐
mondhatjuk, hogy magasabb szintű kap‐
csolatba  léptünk  Istennel! Hitünket  iga‐
zoltuk a bérmálkozással.

Mielőtt a bérmálás szentségét megkap‐
tuk volna, előtte megújítottuk a kereszt‐
ségi fogadalmunkat és tanúságot tettünk 
hitünkről. Majd következett az a pillanat, 
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Az ég és a föld jelenlé‐
tében,  amelyet  dicsősé‐
ged  betölt,  imádjuk  is‐
teni  Fölségedet,  Szent‐
lélek  Isten,  s  ma  tes‐

tünkkel  és  lelkünkkel 
együtt  felajánljuk  ma‐
gunkat Neked.

Felajánljuk magunkat 
Neked,  SzentlélekIs‐

ten.
Vezesd  gondolatain‐

kat,  hogy  mindig  meg‐
halljuk  a  Te  hangodat, 
és  kövessük  sugalma‐

zásaidat.  Add  nekünk 
kegyelmedet,  ó,  Szent‐
lélek, Te, az Atyának és 
Fiúnak  Lelke,  hogy 
mindig  és  mindenütt 
mondhassuk:  Uram, 
szólj, szolgád figyel.

Bölcsesség  Lelke! 
Vezesd  gondolatainkat, 
szavunkat és cselekede‐
teinket mostantól fogva 
halálunk órájáig!

Értelem  Lelke!  Vilá‐
gosíts és taníts minket!

Tanács  Lelke!  Add 
mindig  tanácsodat, 
hogy  fölismerjük  azt, 
ami Neked tetsző.

Erősség  Lelke!  Erő‐
síts és támogass minket 
gyöngeségeinkben!

Tudomány  Lelke! 
Kérünk  Téged,  űzd  el 
tudatlanságunkat!

Jámborság  Lelke! 
Add kegyelmedet, hogy 
kitartsunk a jó úton.

Istenfélelem  Lelke! 
Szabadíts  meg  minket 
minden  rossztól  és  go‐
nosztól!

Örök  Szeretet!  Add, 
hogy  úgy  szeressünk 

Téged,  ahogy  az Atya 
öröktől  fogva  és  a  Fiú 
az  Atyában  szeret  Té‐
ged! Adj nekünk erőt és 
kegyelmet,  hogy  min‐
dig és mindenütt békes‐
ségben és vidámságban, 
türelemmel  és  szelíd‐
séggel,  jósággal  és  el‐
nézéssel,  gyöngédség‐
gel  és  hűséggel  tevé‐
kenykedjünk.  Add, 
hogy  testünk  templo‐
mát,  amelyet  lakóhe‐
lyednek  választottál,  a 
mértékletesség, önmeg‐
tartóztatás  és  tisztaság 
égi  gyümölcsei  díszít‐
sék!

Szentségnek  Lelke! 
Kegyelmed  hatóereje 
szentelje meg földi éle‐
tünket,  és  vezessen  el 
minket az örök boldog‐
sághoz.

Szentlélek  Úristen! 
Vezess minden népet a 
Te  igazságaidhoz!     
Ámen.

Érsekvadkert,  
2020.10. 24.  

Fotó:  Kristók 
János

amikor dr. Varga Lajos segédpüspök 
kiszolgáltatta a bérmálás szentségét.

Nagy  feladatot  kaptunk  a püspök 
úrtól és az egyháztól, hiszen mi már 
tudatosan  döntöttünk  az  Úr  Jézus 
mellett  és  eszerint  kell  tovább  lép‐
nünk  és  élnünk,  mint  példamutató 
kereszténynek.  Bérmálásban  egye‐
sültünk a Szentlélekkel és megkezd‐
tük a nagykorúságot! Hála legyen az 
Úrnak,  hogy  lehetőséget  kaptunk, 
hogy  a  Szentlélek  ajándékai  által 

fény lehetünk az éjszakában, boldog‐
ság a szomorúságban, hit a kétkedés‐
ben. Köszönettel és hálával tartozunk 
Ági  néninek,  Gyuri  atyának,  Józsi 
atyának, Péter atyának, dr. Varga La‐
jos segédpüspöknek, szüleinknek és 
bérmaszülőinknek,  akiktől  minden 
testi és lelki támogatást megkaptunk. 
Isten áldja és segítse őket!

Schulcz  Ágoston 
bérmálkozó

fotó:  Kristók  János

Bérmálkozóink  felajánló  imája  a  Szentlélekhez
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EEsseemméénnyyeekk  ddiióóhhééjjbbaann

November 1én, Mindenszen‐
tek napján, délután háromtól a 
halottainkra is emlékezve, kö‐
zös imára jöttünk össze a teme‐
tői keresztnél, amely egykori 
plébánosunk, Mátéffy Viktor 
sírja közelében található. Az áj‐
tatosságot követően Gyuri atya 
egyenként megáldotta az újon‐
nan készült síremlékeket.

November 8án a nagymise 
ismét gitáros mise volt, ame‐
lyen a Gitáros Énekkarunk ki‐
egészülve budapesti (Lehel tér) 
fiatalokkal teljesített szolgála‐
tot. Bevezető  énekükben  fel‐
hívták  a  figyelmünket  arra, 
hogy  mi  csak  vándorok  va‐

gyunk itt a Földön, és vándor‐
ként éljük az életünk. Vándo‐
rok, akiknek a napi feladatok 
ellátása mellett a jövőre is gon‐
dolni kell, csatlakozott Gyuri 
atya tanítása a bevezető ének 
gondolataihoz. A  felolvasott 
evangéliumi rész (vőlegényre 
váró okos és balga szüzek és a 
mécses olaja) alapján az előre 
látó (jövőjüket jól tervező) szü‐
zekre irányította a figyelmün‐
ket azzal a jó tanáccsal, hogy 
mindig és minél több át nem 
adható  olaj  birtokosaivá  le‐
gyünk. Ez az „olaj” a másokért 
való imákkal, a jó cselekedete‐
inkkel képződik. Át nem adha‐

tósága abban rejlik, hogy imád‐
kozni másokért, jót tenni értük 
tudok, de helyettük ezt megten‐
ni nem lehetséges.

November 10én ülésezett az 
Egyházközség képviselő testü‐
lete. Az  év  végéiig  tervezett 
egyházi  eseményeket  jártuk 
körül a vírus helyzet jelen állá‐
sát és az ahhoz igazodó állami 
és egyházi rendelkezéseket is 
figyelembe  véve. Az  elhang‐
zottakról a templomi hirdetések 
útján, folyamatosan tájékoztat‐
juk a testvéreket.

Az április 16i, a vírushely‐
zet  miatt  „zártkapus”  szent‐
ségimádási napunkat a novem‐

ber 12i, már a hagyománya‐
inkhoz hűen  történt. 10 órai, 
József  atya  által  bemutatott 
szentmisét  a  Szentségkitétel 
követte. A szentmise prédikáci‐
ójából számomra kicsengett az, 
hogy mindent elvehetnek  tő‐
lünk életünk során, ám azt, amit 
másoknak szeretetből adtunk, 
az elvehetetlen és örökké meg‐
marad. 11 órától óránként és te‐
rületi megosztásban hódoltak 
az Oltáriszentség előtt a testvé‐
rek.  Az  imádságos  napot  a 
Szentségbetétel és szentmise 
zárta melyet Gyuri atya muta‐
tott be.

A  Vadkerti  Harangok  no‐
vember 16i lapzártájára is ju‐
tott  esemény.  Igaz  szomorú, 
hisz ezen a napon eltemettük 
idősebb Fábián Istvánt, aki az 
eddig megjelent számaink ol‐
vasó szerkesztője volt, hogy 
nyomdába kerülés előtt is ki‐
szűrjük a hibákat. Köszönjük a 
munkáját és kérjük, hogy oda‐
átról  is  kövesse  a megjelent 
számaink tartalmát.

Ha már az újságnál járunk. 
Felhívom a figyelmet, hogy a 
karácsonyi  szám  lapzártája 
2020.12.10. Az addig beérkező 
írások (januárra íratott szentmi‐
seszándékok) kerülhetnek az 
ünnepi számba. 

fotók: 
Beke  Z.     Kristók  J.
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Szent András napján, novem‐
ber 30án hétfőn ünnepeljük 
templomunk  búcsú  ünnepét. 
Reggel 7 órakor és este 6 óra‐
kor lesz szentmise. Dr. Bábel 
Balázs Érsek Úr a vírus helyzet 
miatt az idén nem jön hozzánk.

Az első hajnali szentmise de‐
cember 1én, kedden reggel 6 

órakor lesz. Hajnali szentmisék 
hétfőn, kedden, szerdán reggel 
6 órakor lesznek. Csütörtökön, 
pénteken, szombaton este 6 óra‐
kor lesznek adventi szentmisé‐
ink. Vasárnaponként  reggel  8 
órakor, fél 10kor, Pusztaberki‐
ben  pedig  11  órakor  tartunk 
szentmisét. A vírus helyzet mi‐

att átmenetileg vasárnaponként 
délelőtt  11  órakor  csendes 
szentmisét mutatunk  be  temp‐
lomunkban. Megpróbáljuk így 
a  szentmisére  jövőket  szétosz‐
tani. 

December 4én lesz a hónap 
elsőpénteke  délelőtt  felkeres‐
sük  az  idősbeteg  testvéreket 
otthonukban. 

December  8án  kedden  a 
Szűzanya  szeplőtelen  foganta‐
tásának ünnepe. Templomunk‐
ban  reggel  6  órakor  és  este  6 
órakor lesz szentmise. 

December  13án  ádvent  3. 
vasárnapján  a  fél  10es  szent‐
misén tartjuk a jubiláns házas‐
párok hálaadó szentmiséjét. 

A  szokásos  Karácsonyi 
Hangverseny az idén a járvány 
miatt elmarad. 

Adventi  lelkigyakorlatunkat 
december  17én,  csütörtökön, 
18án,  pénteken  és  19én, 
szombaton az este 6 órakor kez‐
dődő  szentmisében  tartjuk. A 
lelkigyakorlatot Portik Lukács 
Lóránd szécsényi házfőnök ma‐
giszter atya vezeti. Ekkor lesz 
a karácsonyi gyóntatás is, mind 
a három este 5 órától lesz szent‐
gyónási lehetőség.

Azokat  a  Testvéreket,  akik‐
hez nem járunk minden hónap 
elsőpéntekén, de szeretnék, ha 
karácsony előtt a szentségekkel 
otthonukban keresnénk fel őket, 

jelentsék be a sekrestyében. Az 
atyák  december  21én  hétfőn 
délelőtt fogják, őket felkeresni.

Karácsonyi  miserendünk  a 
tervek szerint: December 25én 
éjféli  szentmise,  reggel  8  óra, 
délelőtt fél 10, Pusztaberkiben 
11 óra.

December 26án reggel 8 óra, 
délelőtt fél 10, Pusztaberkiben 
11 óra. 

Az esetleges változásokat a 
vasárnapi hirdetésekben közöl‐
jük!

December 27én Szent Csa‐
lád vasárnapja lesz. A szentmi‐
sék keretében megáldjuk a csa‐
ládokat. 

December 31én, a polgári év 
utolsó napján este 6 órakor tart‐
juk a Te Deumot, melyben há‐
lát  adunk  az  Úr  Istennek  a 
2020as esztendő minden aján‐
dékáért és kegyelméért.  

A vírus helyzettel  kapcsola‐
tosan Magyar Katolikus Püspö‐
ki Konferencia és Marton Zsolt 
Váci Megyéspüspök Úr  is  ki‐
adott egy rendeletet, amely sze‐
rint:

• A templomban, a padokban 
a  családtagok  egymás mellett 
ülhetnek.

• A nem családtagok a padok 
két  szélén,  valamint  középen 
üljenek.

• A maszk viselése és a kéz‐
fertőtlenítés kötelező!

Kérjük,  hogy  figyeljék  és 
tartsák be az érvényes járvány‐
ügyi előírásokat!

EEggyyhháázzkköözzssééggii  hhíírreekk

Üdvözlégy,  Szent  András!
Üdvözlégy a szentek között, boldog András apostol,
mert te az Úr mellett híven kitartottál mindenkor!
Dicsérd ezért méltón az ég hatalmas-nagy királyát,
hisz angyalai a mennyben szüntelenül imádják!

Galilea tengerén a fivéreddel, Péterrel
hálót vetettél épp, mikor megérkezett a Mester.
Jézus hívott, szava így szólt: „Már engem kövessetek!"
És ti mindent hátrahagyva, valóban elmentetek.

Keresztelő Jánossal már vártad rég a menny fiát,
és a Szent Bárányban meg is láttad Őt: A Messiást.
Tanítványként ajkairól hallhattad az égi szót,
évekig követted Krisztust, a legszentebb Tanítót.

Betszaidának városánál csoda történt köztetek:
öt kenyeret áldott az Úr, de ötezren ettetek.
Hitted András azt, hogy Jézus Ő maga a Szeretet,
s úgy ittátok örömhírét, mint a szelíd gyermekek.

Mikor egyszer az Olajfák-hegyén tartózkodtatok,
az Úr a végidőkről szólt prófétai szózatot,
s kérdeztétek: „Mikor lesz ez, Mester, mondd hát meg nekünk?"
Jézus pedig megjövendölte, hogy sokat szenvedünk.

Néhány görög érdekében szót emeltél Fülöppel,
s akkor néktek szent szavakat mondott az Istenember:
„Ki szolgálni akar engem, már jöjjön és kövessen!
S ahol vagyok, a szolgám is ott lészen majd énvelem."

A Szentlélek tüze benned oly erősen lobogott,
élőhittel hirdethetted az evangéliumot.
Trákok, szkíták és görögök nyertek tőled oktatást
megismerve Krisztus Jézust, az egyetlen Messiást.

Istenszereteted végül Patras városáig vitt,
hol mártírként megmutattad mennyit ér az igaz hit:
Üdvözölted a keresztet, e szent halálos ágyat,
s boldogan adtad át lelked a mennyei Királynak.

De az égi Jeruzsálem nem felejt majd el soha,
mert te voltál a szent vallás hőslelkű apostola.
Jézus előtt könyörögj hát, templomunknak védszentje,
s alapkőként építve rá, segítsd lelkünk a mennybe!

Babik   Erzsébet

Várakozás
Hideg  hajnalok.   Ködlepel  terül.
Fázom.   Reszketek.   Sajgón,  egyedül.
Menni,   húzni  kell  megint  lelkemet,
míg  a  nagysötét  elfed,   eltemet. . . .

Vágylak  álmodón,  mint  csöpp  gyermeket. . . .
Karácsony  lépdel. . . .   Én  miért  szenvedek. . .?
Mosolyogj,   te  szív!  Várakozva  járj!
Jön  Emmanuel,   fénylő  napsugár!

Haldokló  a  test,   habár  élni  mer. . . .
Sebe  szétfolyó,   fájdalma  ezer. . .
A  belső  gyermek,  ő  nem  adja  fel. . .
Várlak,   kisdedÚr!  Ünneped  közel. . .

Babik   Erzsébet
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Szentmiseszándékok

1. Kedd  
2. Szerda  
3. Csütörtök  
4. Péntek   Pistyur  János,  felesége  Erdős  Margit, 

szüleik, gyermekeik és hozzátartozók
  Kristók  István,  felesége  Dósa  Erzsébet, 
vejeik József és István és a család halottai
  Pobori  Kálmán,  nászasszonya,  Boda 
Jánosné Pobori Mária, fia, menye

5. Szombat   Bozsonyik  János,  szülei  10.  évforduló,  a 
család élő és elhunyt hozzátartozói

 Mrekvicska Ignác,  felesége Szabó Margit, Szabó Vince, 
felesége  Kormosói  Ilona,  Csillag  Gyula  és 
szüleik
 Kosztrihán és Erdős család élő és elhunyt 
tagjaiért
  Vitéz  János,  testvére  József,  szüleik, 
anyósa, apósa, nagyszülők, a család élő és 
elhunyt hozzátartozói

6. Vasárnap   Márton  Sándor,  szülei,  Márton  és  Molnár 
család élő és elhunyt hozzátartozói
  Urbán  István,  felesége  Csernák  Mária, 
szüleik, vejük Temela János
  Szabó András,  felesége  Csernák  Rozália, 
szüleik,  és  Laczó András,  felesége  Szabó 
Rozália

7. Hétfő  
8. Kedd   Fábián  Ferenc,  felesége  Kristók  Mária, 

nagyszüleik,  Kristók  János,  felesége  Híves 
Katalin és hozzátartozók
 Fábián István 30. évforduló, felesége Kövér 
Margit,  testvére  Rozália,  szülők,  Laczó 
János,  felesége  Szrenka  Erzsébet,  fiuk 
János, szülők, élő és elhunyt hozzátartozók

9. Szerda  Szabó Gergely, felesége Kristók Mária, 
élő és elhunyt hozzátartozók

10. Csütörtök  
11. Péntek  Tomis és Szabó család, valamint a Holman 

és  Vámos  család  halottai,  Krizsan  István, 
felesége Szabó Emerencia 
 és hozzátartozók
 Temela József 3. évforduló, élő és elhunyt 
hozzátartozók

12. Szombat  Pálinkás István 5. évforduló, felesége Dósa 
Erzsébet,  szüleik,  testvéreik, élő és elhunyt 
hozzátartozók
  Pistyur  Gábor  hősi  halott,  felesége  Boda 
Mária, fiai János és Gábor és hozzátartozók, 
Jakubecz  János,  felesége Szabó Erzsébet, 
szüleik, lányuk Margit, férje Péter
  Dósáné  Zachar  Katalin  1.  évforduló,  a 
család élő és elhunyt tagjai

 Nagy  Ignác,  felesége Molnár Mária, Molnár 
János, felesége Valacsik Borbála és szüleik

13. Vasárnap   Pincze  Imre,  a  Molnár,  Pincze  és  Laczó 
család élő és elhunyt tagjai
  Klinger  József,  szüleik,  apósa,  anyósa  és 
hozzátartozók
 Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, 
fiuk Ferenc, Busai Kázmér, szülei

14. Hétfő  Kozma György atya 30. évforduló
15. Kedd  
16. Szerda  
17. Csütörtök  
18. Péntek  Bahorecz Antal 4. évforduló, a család élő és 

elhunyt tagjai
19. Szombat  Kristóf Sándor, édesapja, nagyszülők, élő és 

elhunyt hozzátartozók
  Híves Mihályné Mrekvicska  Julianna,  férje, 
szüleik, élő és elhunyt családtagok
  Pistyur  József,  apósa,  anyósa,  szüleik, 
nagyszülei és testvérei
 ifj. Nagy József, szülei, testvérei, veje, apósa 
Murányi Lajos, felesége és hozzátartozók
 Szabó János,  felesége Boda  Ilona, szüleik, 
menyük, élő és elhunyt hozzátartozók

20. Vasárnap  Urbán Jánosné Erdős Mária 1. évforduló
 Majer István, szülei, apósa, anyósa, Krizsan 
István, felesége Szabó Emerencia és szülők, 
Szabó  János  hősi  halott  és  szülei,  Fábián 
család élő és elhunyt tagjai, Kürtössy család 
élő és elhunyt tagjai
  Molnár  Béla,  családja,  Szabó  Ferenc  és 
családtagjai

21. Hétfő  
22. Kedd  
23. Szerda  
24. Csütörtök  
25. Péntek  
26. Szombat  Pap Ádám, nagyszülei, élő családtagok

 Egy család élő és elhunyt hozzátartozóiért
 Fülöp Miklós, szülei, apósa és hozzátartozók
 Zöllei József, lánya Bíró Györgyné Erzsébet 
és fia József

27. Vasárnap   Molnár  János  és  hozzátartozók,  Pásztor 
Ignác  lelki  üdvéért,  dr.  Mészáros  Ede, 
felesége Margit (Alapítványi)
 Boda, Verebes és Szabóki család halottaiért 
és élő családtagokért

28. Hétfő  Boda István, felesége Csillag Anna, szüleik, 
élő és elhunyt családtagok

29. Kedd  
30. Szerda  
31. Csütörtök  


