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„Szeplőtelen Szent Szűz, sér‐
tetlen tisztaság, / lelked érin‐
tetlen s égi fény járja át. /...Ha 
rám árad Szent Szívedből a 
kegyelem, / mint a magas he‐
gyek / örök, rózsás hava, / 
tiszta és sugárzó leszek. / Tied 
akarok lenni, szép, szeplőtelen 
Anya, / s nem kell a bűn. / 
Töltsd be ragyogásoddal lel‐
kemet / s Téged követlek egyre, 
hűn.” (Ölbey Irén)
Ezen  ünnepen  arra  emléke‐

zünk,  hogy  Szűz  Mária  40 
nappal  Jézus  születése  után 
bemutatta gyermekét az Úrnak 
a  jeruzsálemi  templomban. 
Két ószövetségi előírás teljesí‐
téséről  van  itt  szó. Az  egyik 
az, hogy a szülés után 40 nap‐
pal  az  anyának  áldozatot  kel‐
lett bemutatnia, és csak ezután 
„szűnt meg” a tisztátalan álla‐
pota (innen ered az ünnep régi 
elnevezése: Purificatio Beatae 
Mariae Virginis.  A boldogsá‐
gos  Szűz  Mária  megtisztulá‐
sa”. A  másik  előírás  értelmé‐
ben,  mivel  Izraelben  minden 
elsőszülött Isten tulajdonának 
számított, az Egyiptomból va‐
ló  szabadulás  emlékére  az 
anyaméhet megnyitó újszülöt‐
teket „kiváltották”.
A  mózesi  törvény  szerinti 

áldozat  felajánlásakor  jelen 
volt Anna és Simeon is, aki a 
nemzeteket  megvilágosító  vi‐
lágosságnak nevezte Jézust. A 
világ  világosságával  való  ta‐
lálkozás  szimbólumaként  ala‐
kult ki a gyertyaszentelés szer‐
tartása. A gyertya, mint Jézus 
Krisztus jelképe, egyike a leg‐
régebbi  szentelményeknek. 
Már az ókeresztény kortól ezt 

jelentette: önmagát fölemészti, 
hogy  másoknak  szolgálhas‐
son.
Az  úr  Jézus  bemutatását 

(praesentatio  Domini)  Jeru‐
zsálemben már a 4. században 
megünnepelték.  Ekkor  még 
február 14én tartották, mivel 
a  karácsonyt  január  6án  ün‐
nepelték. Attól kezdve, hogy 

Jézus  születésének  emléknap‐
ja december 25ére került, Jé‐
zus  bemutatását  február  2án 
kezdték ünnepelni. Nyugaton, 
Róma a 7. században fogadta 
el e liturgikus napot: a Simeon 
és a kisded Jézus találkozására 
utaló  hypapante  (találkozás) 
néven  ekkor  találkozott  elő‐
ször Jézus az emberiséggel, az 
emberekkel, akikért megteste‐
sült.  Találkozott  Simeon  és 
Anna által az ószövetségi pát‐
riarkákkal és prófétákkal, akik 
szintén várták  Izrael  vigaszát 
és  Isten  Lelke  lakott  bennük. 
Az agg Simeon a kisded Jézus 
felé fordult, nagy örömmel is‐
merte  fel  benne  a  világ  vilá‐
gosságát, az üdvösség hozóját. 
Karjába vette ás áldotta Istent, 
hogy megérhette ezt a boldog, 

örömteli napot.
Simeon  hálaéneke  a  Nunc 

dimittis (Lk 2,2932)  a napi 
zsolozsma állandó része: „Bo‐
csásd el most Uram szolgádat, 
szavaid  szerint  békességben. 
Hiszen már meglátták  szeme‐
im,  akit  küldtél,  az  Üdvözí‐
tőt.”
A 10. századtól a nyugati 

egyház  liturgikus  könyvei 
egyre inkább Mária tisztulását 
emelték ki és erről nevezték el 
az ünnepet: purificatio. Majd a 
keleti egyház hagyományával 
teljes  összhangban  1960  óta 
ismét  az  Úr  ünnepeként, 
Urunk bemutatásaként tartjuk 
számon.
Anyaszentegyházunk  így 

imádkozik az ünnepen: „Min‐
denható örök Isten, egyszülött 
Fiadat ma  emberi  testünk  va‐
lóságában  mutatták  be  temp‐
lomodban.  Tisztítsd  meg  szí‐
vünket, hogy méltók legyünk 
mi is megjelenni előtted.”
Szent  II.  János  Pál  pápa 

1997ben  nyilvánította  Gyer‐
tyaszentelő  Boldogasszony 
ünnepét a megszentelt élet vi‐
lágnapjává. Azóta  ezen  a  na‐

pon  az  egyház  azt  a  kb.  egy‐
millió  férfit  és  nőt  ünnepli, 
akik megszentelt  életet  élnek 
szerte az egész világon.
Az  ünnep  célja:  hálát  adni 

Istennek  a  megszentelt  élet 
ajándékáért, hogy tudatosuljon 
a megszentelt életet élőkben a 
Krisztusnak  odaadott  élet 
szépsége  és  azok  a  csodák, 
amelyeket az Úr művel általuk 
az egyház és a világ javára.
Imádkozzunk  a  szerzetese‐

kért, a megszentelt életet élő‐
kért, a hivatásokért.
A magyar népi hagyomány‐

ban  a  szentelt  gyertya  a  böl‐
csőtől a koporsóig elkísérte az 
embert. Kereszteléskor  az  új‐
szülött  mellett  világított. 
Gyertyát  égettek a  súlyos be‐
teg  mellett,  szentelt  gyertyát 
adtak a haldokló kezébe, hogy 
az ördög ne  tudjon rajta győ‐
zedelmeskedni.
Ezért  az  ünnep  gyümölcse‐

ként,  mi  mindannyian Mária 
oltalmában  élve  és  bízva  ta‐
pasztaljuk meg  igazán: anyai 
szeretetével  mindig  elvezet 
minket Krisztushoz, az Ő Fiá‐
hoz, a világ Világosságához.

„Immakuláta, / Egünk ra‐
gyogó hajnalcsillaga! / Jöt‐
tödre tűnt el / Szegény lelkünk‐
ről az éjszaka. / Fényedtől 
hullt le / És örömtől könnyes 
szemünk ragyogása, / Hogyha 
Rád tekintünk, / Égi fényben 
úszó, szép Immakuláta!” 
(Hevesi M. Angelika)
Érsekvadkert, 2021. január 4. 

Kovács  József  atya
fotó:

Kristók  J.
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A vírushelyzet miatt el‐
maradt  nagyböjti  lelki‐
gyakorlat  után  a  jelen‐
legi  helyzet megenged‐
te  templomunkban  az 
adventi  lelki  napok 
megtartását.  Erre  a  ka‐

rácsonyra  készület  je‐
gyében,  2020.  decem‐
ber 1719. között az esti 
szentmisék  keretében 
került  sor,  ahol  már  a 
misék előtt egy órával a 
gyónási lehetőségünk is 
biztosítva volt.
A  lelkigyakorlat  szó‐

noka Portik Lukács Ló‐
ránt  magiszter  atya,  a 
szécsényi  Ferences 
Rendház  főnöke  volt. 
Tanításából  a  teljesség 
igénye  nélkül  osztok 
meg néhány gondolatot 
a  Vadkerti  Harangok 
olvasóival, hogy azok is 
a  lelki  épülés  részesei 
lehessenek,  akik  nem 
tudtak jelen lenni az Is‐
ten házában.
Az  első  estén  Jézus 

családfáját  tárta  elénk 
Máté Evangélium  1.  1
17 szakasza, ahol 3x14 
nemzedék  került  felso‐
rolásra. Igaz, a sok név 
közül  csak  kevésről  tu‐
dunk  többet  is, míg zö‐

méről  azt  sem  tudjuk, 
hogy  jó,  vagy  rossz 
emberek  voltake.  Eb‐
ből a tényből kiindulva 
nagyon  fontos  gondo‐
lattal  állt  elő  Lóránt 
atya. „Istent semmi sem 
(vírus,  emberi  gyarló‐
ságok  stb.)  gátolhatja 
meg a  jóban. Tervének 
megvalósulását  egyet‐
len  nemzedék  sem  gá‐
tolhatta meg a Messiás 
várás  időszakában,  de 
napjainkban sem. A na‐
pi  híreket  hallva  szám‐
talan kihívás leselkedik 
ránk.  (Családok  szétve‐
rési  kísérleteitől,  az  al‐
kotmány  mostani  mó‐
dosításának  támadásán 
keresztül a szabadosság 
erénnyé  tételéig.)  Isten 

ezeken  keresztül  is  ke‐
resi  velünk  a  kapcsola‐
tot  tervének  megvaló‐
sulásában.  A  kérdés 
csupán  csak  az,  hogy 
mi  kapcsolatba  aka‐
runke lépni Vele, hogy 

közösen  építsük  Isten 
országát.  Azt  tudnunk 
kell, hogy ezt az orszá‐
got  nem  a  már  nem 
módosítható  tegnap, 
vagy  a még  ismeretlen 
holnap,  hanem  most 
kell építenünk.
Isten  mindig  közelít 

hozzánk,  ami  a  végte‐
len  szeretetéből  fakad 
(Isten  a  szeretet).  Leg‐
feljebb  Őt  okolva,  bű‐
neinkkel  gördítünk 
akadályt a Vele való ta‐
lálkozás  elé.  Bűnnel, 
amikor  nem  akarunk 
önzetlenül  szeretni,  vé‐
ka alá rejtve azt a tényt, 
hogy  Isten  szeretetből 
teremtett  bennünket.  S 
ha nem akarunk szeret‐
ni,  a  szeretetet  tovább 

adni, akkor Isten orszá‐
gát sem akarhatjuk épí‐
teni.
Ezért  a  karácsonyra 

való készültünknek is a 
szeretetről  kell,  hogy 
tanúskodjon! Engedjük 

szívünkben működni  a 
Szeretetet,  akkor  Isten, 
aki  érettünk  van,  ben‐
nünk is működni fog!
A  második  este  el‐

mélkedésének  alapjául 
a szentmisén felolvasott 
evangéliumi  szakasz 
(Mt.  1824)  volt  segít‐
ségünkre.  Az  abban 
szereplő álom főszerep‐
lője  József,  akinek  je‐
gyese  Mária.  József 
gondolataiban már  szö‐
vögeti  elképzelését  a 
jegyesével  történő  egy‐
bekelésről, és elképzeli 
születendő  gyermekeik 
jövőjét. Ezeket egy pil‐
lanat  alatt  áthúzza  az 
angyal, nagy feladat elé 
állítva  Józsefet.  Némi 
töprengés  után  vállalja 

is  a  felkínált  feladatot, 
mintegy jelét adva ezzel 
lelki  gazdagságának. 
József tudja, hogy a vi‐
lágot Isten teremtette az 
emberrel együtt. Ám az 
írások  ismeretében  azt 
is tudja, hogy az ember 
bűnbe  esett,  melytől  a 
születendő Messiás sza‐
badítja  meg.  (Erről  a 
próféták is jövendöltek 
és  Jézusban  vált  való‐
ra.)
A  megtestesült  Isten 

Fia  emberi  testet  vett 
magára. Miért is tehette 
ezt? Ezt  egy  „tanmesé‐
vel”  próbálta  közelebb 
hozni  hozzánk.  Az  el‐
mesélt történet a követ‐
kező volt. Egy kislány 
az  éjszaka  folyamán 
nagyon  rosszat  álmo‐
dott  és  féktelenül  sira‐
tott. A sírásra felébredő 
édesanyja  a  gyermek 
ágyához sietett és meg‐
simogatta őt, közben az 
alábbiakat mondta neki: 
„Ne  sírj  kislányom,te 
sohasem vagy egyedül, 
mert velünk az Isten.” A 
válasz  is  figyelemre 
méltó  volt:  „Tudom 
anya,  de  én  a  bőrének 
tapintását  is érezni sze‐
retném”.  Hát  ezért  is 
öltött emberi testet a mi 
Urunk,  Jézus  Krisztus. 
Azért  testesült  meg, 
hogy emberi érzékszer‐
veinkkel  is  megtapasz‐
taljuk Őt. Ám a menny‐
bemenetellel  sem  távo‐
zott  el  közülünk,  hisz 
egyaránt  jelen  van  az 
Oltáriszentségben  és  a 
hívők  közösségében. 
Megszívlelendő  kije‐
lentés  hangzott  el  ezt 
követően.  A  közösség, 
az Egyház nem testület 
vagy egyesület, hanem 

AAzz  aaddvveennttii  lleellkkiiggyyaakkoorrllaattuunnkk  ggoonnddoollaattaaiibbóóll
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Magasságos Uram, ki a mennyben élsz fenn,
halld meg újra szolgád, halld meg a kérésem:
Péter atyánk bajban, kiszolgáltatottan
betegágyon fekszik, a mélyben jár mostan.
S a halálnak völgye túlságosan sötét,
a zord kín, fájdalom annyira sok, elég!;
Ezért esd a szív most, jó pásztorunk, segíts:
hát vezesd ki, kérünk, oda, hol friss a víz!
A szükségben te légy, ki kihozza onnan,
s zöld fövenyű rétre állítja őt nyomban,
s a nyugalom tiszta vizéhez tereli;
add vissza, jó urunk, az épségét neki!
Jézus, ki érettünk tört meg a kereszten,
s ki elhordta vétkünk, betegségünk szenten,
az Ő nagy nevében kérünk: Péter atyát
gyógyítsd meg teljesen, hadd szolgáljon tovább!
Hadd hirdesse fennen örök szerelmedet,
hadd áldozzon újra, mint édes gyermeked,
hadd vigyázzon reánk, mint pásztor a nyájra;

Uram -kérünk-, tekints jó Péter atyára!
Imádkozzunk  Lutheránus  Péter  atyáért  mindnyájan  hittel, 
hogy az Úr adja vissza testi, lelki, szellemi épségét!

Érsekvadkert,   2020.   december  24.
Szné,  Babik  E.  Fotó:Kristók  J.

TEST. Tagjainak lelkében nap mint nap 
újraszületik Krisztus Urunk, aki így is fo‐
lyamatosan  jelen  van  életünkben,  és  je‐
lenlétével vezet bennünket, még akkor is, 
ha sokan nem veszik ezt a tényt tudomá‐
sul. A karácsonyi készület ezért is felada‐
tul  adja  számunkra,  hogy mi  is  váljunk 
Isten kezévé, lábává, szemévé és szájává, 
hogy általunk  is beleszülethessen napja‐
ink vajúdó világába.
Lelki  napjaink  befejező  estéjének  ve‐

zérfonalát szintén a felolvasott evangéliu‐
mi  rész  (Lukács,  1,2638)  sorai  adták. 
Hallhattuk,  amint  az  angyal  hírül  adja 
Máriának  a  Megtestesülés  tényét,  azt, 
hogy a Szentlélek közreműködésével fia 
fog születni. Ám, ha  figyelmesen olvas‐
suk a szöveget, az angyal nemcsak Mári‐
ához  intézi  szavait,  hanem  nekünk  is 
üzen  az  alábbi  kijelentésekkel:  „Az  Úr 

veled van. Áldottabb vagy… . Kegyelmet 
találtál Istennél. Ne félj! (Ezt ugye men‐
nyiszer hallhattuk Szent II. János Pál pá‐
pától is.) Történjék velem szavaid szerint. 
Isten fiának fogják hívni. (Érdemes eze‐
ket a gondolatokat tovább elmélkedni!)
Már az előző estéken is megerősítésre 

került az a tény, hogy mindannyian Isten 
gyermekei vagyunk. Ezért is szólíthatjuk 
Atyánknak,  a  Miatyánk  bevezető  sorai‐
ban.  Az  atya  és  a  fiú  beszélgetésénél 
mindkét fél  jelen van. Az előző estéken 
már megfogalmazódott, hogy Isten most 
és mindig jelen van közöttünk, köztünk 
és bennünk akar élni, ha ebben partnerek 
vagyunk.  Partnerekké  akkor  válhatunk 
igazán, ha az angyal szavait élővé tesszük 
szürke hétköznapjaink során is, ami egy‐
ben (angyali) üzenet is való világunk fe‐
lé. Tisztába kell  lennünk azzal, hogy az 

Isten egyébként nem kívánság automata. 
Joggal  várja  el  azt,  hogy  kéréseink  (le‐
gyen az akár kérő ima is) megvalósulásá‐
ban  mi  is  tevőleges  partnerei  legyünk. 
Ekkor  tud megvalósulni  a  tegnap  is  el‐
hangzott  kijelentés,  hogy  Isten  életünk 
során általunk „működik”. Tehát ne vál‐
junk léha csodavárókká, mert annak csak 
csalódás lesz az eredménye!
Ha végig gondoljuk Jézus földi jelenlé‐

tét, abban az ima, a tanítás és a kontaktust 
tartalmazó  gyógyítás  egyaránt  megta‐
pasztalható. Ez a példa lebegjen mindig a 
szemünk előtt, és vezérelje napi cseleke‐
deteinket a közelgő karácsony időszaká‐
ban és egész éven át, hogy valóra válhas‐
son az az emberi álom, hogy legyen min‐
dig karácsony!

Érsekvadkert,   2020.12.   19.  
emjé;  fotó:  Kristók  J.

Csak a mai napon igyekszem elérni, hogy ne akarjam egyszerre megoldani életem összes problémáját.
Csak a mai napon senkit sem akarok kritizálni vagy kijavítani, csak magamat.
Csak ma akarok igazán boldog lenni, hogy másoknak, az egész világnak boldogságára lehessek.
Csak  a mai  napon  akarok  alkalmazkodni  a  körülményekhez,  anélkül,  hogy  a  körülményeket  változtatnám meg  kívánságom 
szerint.
Csak ma ügyelek arra, hogy tíz percet olyan olvasmányra fordítsak, ami saját lelki életemhez szükséges.
Csak ma teszek valami olyan jót, amihez semmi kedvem sincs, de nem mondom el senkinek.
Csak ma figyelek nagyon arra, hogy ha bántanak, senki se vegye észre rajtam.
Csak a mai napon akarok pontos terv szerint élni, amiben sem hajsza, sem határozatlanság nincsen.
Csak ma akarok szilárdan hinni az Isteni Gondviselésben, amely vezet engem, még ha a körülmények az ellenkezőjét igazolják 
is.
Csak a mai napon nem szabad aggodalmaskodnom. Hinnem kell minden szépben és jóban. Gondolnom sem szabad olyasmire, 
ami elkedvetlenítene.

IImmaa  PPéétteerr  aattyyááéérrtt
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Tavasz után a vírus ismét átírta életünket. 
Közösségeink több betervezett programja 
került elhalasztásra, illetve valósult meg 
más időpontban (lásd éjféli mise délután 
öttől) vagy más formában (Szentségimá‐
dás, Szállást keres).

Az Eucharisztikus Világkongresszus je‐
gyében, közel 150 ország majdnem 5 000 
közösségéhez csatlakozva, a templomunk‐
ban is imádkoztunk egyházközségünk, fő‐
városunk, népünk, Európa és a világ lelki 
megújulásáért. Imaóránkat plébánosunk, 
Gyuri atya vezette.
Hála Istennek az adventi gyertyagyújtá‐

sok sem maradtak el a vírus miatt. A szom‐
bat esti szentmisék bevezetéseként a temp‐
lomban lévő, majd a szentmisét követően 
a Hősök terén önkormányzatunk által fel‐
állított koszorún lobbantak lángra a szere‐
tetre szólító és a karácsony közeledtét is 
jelző gyertyalángok.
Az érvényben lévő állami rendelkezé‐

sek betarthatósága érdekében vasár és ün‐
nepnapokon, harmadik miseként 11 óra‐
kor is lehetőségünk nyílott hitünk megval‐
lására.  (Sajnos  Luteránus  Péter  atya 
kórházba kerülése miatt gyógyulásáig ez 
a lehetőség szünetel). Örömvasárnapján és 
karácsonykor a 11 órai szentmiséken Gi‐
táros énekkarunk teljesített szolgálatot, ami 
örömteli esemény is volt egyben életünk‐
ben.
Örömvasárnap mindig kiemelkedő ün‐

nepe Egyházközségünknek. Igaz az ilyen‐
kor szokásos zenei ünnepünk, immár 22. 
Karácsonyi hangversenyünk elmaradt, de 

sor került a fotón látható jubiláns házaspá‐
rokkal történő hálaadásra. Szabó László  
Balga Lívia, Valcz Attila  Jakubecz Mó‐
nika (25 év), Temela László  Csernák Ber‐
nadett (30), Jakubecz József  Balla Ilona, 
Nacsa István  Okos Ilona (50 év), Híves 

Ignác  Erdős Margit (55 év), Czinege Ist‐
ván  Pistyúr Mária, Kordics József – Hal‐
aj Ilona (62 év) , Jakubecz Mihály  Varga 
Mária (65 év) és Csáki Mihály  Gyurko‐
vics Mária (70 év) az együtt töltött időért, 
számunkra is példát mutatva vállalták a 
templomi közös ünneplést. Isten áldása kí‐
sérje további életükben.
Évek óta házaknál közösen imádkozva 

keresett és talált szállást a Szent Család. 
Ez most a virtuális világban került meg‐

hirdetésre úgy, hogy minden családban (55 
címről érkezett visszajelzés) december 10. 
és 22. között, hétköznapokon este 7től ott‐
honainkban végezzük az ima kilencedet 
azzal szándékkal, hogy továbbra is szent 
és sérthetetlen maradjon a házasság szent‐
sége, ahol a férfiak feleségeikben Szűz 
Máriát látják, a feleségek pedig Szent Jó‐
zsefet tisztelik férjeikben, a gyerekeket pe‐
dig Isten ajándékainak tekintik.
Szent Család vasárnapján a szorgos ke‐

zek által karácsonyi díszbe öltözött temp‐
lomunkban egy új örömteli esemény in‐
dult útjára a szentmisék keretében, a több 
generációt képviselő családok Gyuri és Jó‐
zsef atya általi, családonkénti megáldásá‐
val. A szentmise olvasmányai és a prédi‐
káció egyaránt a családok jövőnk alapját 
meghatározó szerepét emelte ki. A család 
egy kis egyház, melyben köztünk és nap‐
jainkban is leképződik a Szent Család és a 
Három Isteni Személy élete és szeretetkö‐
zössége. Ezt viseli el nehezen a liberális és 
a Sátán módján magát nem létezőnek hir‐
dető szabadkőműves világ. Ezért is indult 
hadjáratuk a férfi, nő, gyermekek alkotta, 
az élet kultúráját képviselő családok ellen, 
s verte ki náluk a biztosítékot az iménti té‐
nyek alkotmányunkban történő rögzítése.
Hála Istennek, a szabad mozgás és az 

időkorlátok közé szorult helyzetünkben is 
szentmisével zártuk Szilveszter napján a 
2020as évet. Közösségben adtunk hálát 
Istennek minden jóért és a bennünket ért 
megpróbáltatásokért azzal a tudattal, hogy 
Isten azokkal a javunkat akarja. Az atya a 
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jövőnk  iránt  érzett  felelőssé‐
günkre hívta fel a figyelmünket 
azzal, hogy ne várjuk a „sült 
galambot”,  hanem  tegyük  a 
dolgunkat egyénileg és közös‐
ségi szinten Egyházközségünk 
életének felpezsdítéséért, mert 
ezt helyettünk senki nem tudja 
megtenni, sem most, sem a le‐
endő plébániaközponttá válás 
idejében.
Szentmisével kezdtük az Új 

esztendőt is. Igaz mától ismét 
csak két mise (8:00, 9:30) van 
Vadkerten  az  ünnepnapokon 
(Pusztaberkiben 11kor), mivel 
József atya Péter atya gyógyu‐
lásáig Dejtár, Ipolyvece és Dré‐
gelypalánk hívő közösségiben 
szolgálja a hívek lelki épülését. 
A mai szentmise prédikációjá‐
ból egy gondolatot megoszta‐
nék a továbbgondolás és az ah‐
hoz igazított életvitel megvaló‐
sítása  érdekében.  Bálok 
hiányában sokan töltöttük tévé 
közelében az esténket. Már ko‐
ra délután láthattuk az ausztrál 
visszaszámlálást, hogy pontban 
az  évváltás  pillanatában kez‐
dődjék a tűzijáték. Az évváltás 
pillanatában nálunk is volt vis‐
szaszámlálás.  Ám  itt  nem  a 
fény effektust kísérő durrogás 
hangjai szólaltak meg, hanem 
a Himnuszunkkal zengtük bele 
a világba: „Isten áldd meg a 
magyart”. Ennél szebb évkez‐

dete egyetlen népnek sincs. Ve‐
gyük ezt komolyan, mert nél‐
küle elveszünk!
Az újesztendő második va‐

sárnapján (január 10.), Vízke‐
reszt ünnepén a fél tízes szent‐
misén ismét a gitáros énekka‐
runk  teljesített  zenei 
szolgálatot. Az elhangzott da‐

lok, köztük négy latin nyelvű 
ének lélekmelengetően hatott 
az együtt imádkozók sokaságá‐
ra.  Jól  kapcsolódott  ehhez 
Gyuri atyánk, az ünnephez iga‐
zodó, továbbgondolásra érde‐
mes prédikációja is. Mindan‐
nyian vezetettek vagyunk, még 
akkor is, ha erről nem akarunk 

tudomást venni. Nézzük elő‐
ször Jézus esetét. Jézus a Men‐
nyei Atyához akar bennünket 
vezetni, már ha szabad akara‐
tunkból adódóan azt mi hagy‐
juk is. Jézus ezért is vállalta a 
Keresztelő Szent János általi 
vízzel  történő  keresztséget, 
ahol tudtunkra jutott, kit kell 
követnünk. A feladatunk egy‐
szerű. Váljunk az Egyházunk 
által vezetettekké úgy, hogy ne 
csak szavaink, hanem életvite‐
lünk is mások vezetésére szol‐
gáljon. Utóiratként még annyi 
információ, hogy február má‐
sodik vasárnapján (II. 14.) a 
nagymise szintén gitáros ének‐
karunk közreműködésével di‐
csőíti Istent. (Zárójelben meg‐
jegyzem, ha az Egyházközség 
élni akar, még több, a stafétát 
átvevő ifjú bekapcsolódása lét‐
kérdés az önzővé váló világunk 
ellensúlyaként)
2021. január 10.

emjé 
Fotók:

Kristók  J.
Vitéz  T.

A különböző korok és népek 
véleménynyilvánításában, 
vallásaiban,  erkölcsi  és 
kulturális viselkedésében, sőt 
közbeszédében, fölfogásában 
közös  elv  a  „hogy  jön  ez 
ahhoz?”  „Milyen  alapon?” 
Különösen ez utóbbi világít rá 
élesen  a  lényegre:  csak  az 
ítélhet  mások  fölött,  aki  a 
felelősségre vont ember fölött 
áll. Természetesen nem holmi 
emelvényen, hanem erkölcsi 
tekintetben. Nem kívül, látható 
mivoltában, hanem belül, azaz 
lényegében. Egy a köznyelvben 
ritkán használt szó szerint: aki 
feddhetetlen, tehát akit bírálni 
nem lehet, mivel olyan erkölcsi 
magaslaton osztja az észt, hogy 
„szó  sem  érheti”  munkáját, 
életvitelét, becsületét.
Tudjuk,  hogy  nem 

hemzsegnek az ilyen emberek 

a  közéletben,  de  talán  még 
vannak  elegen.  Egy  régi, 
erősen  kopott  eszme  szerint 
addig áll még a világ, amíg lesz 
még száz becsületes ember a 
Földön.  Más  nézet  szerint 
kilencven,  esetleg  hetvenhét, 
netán harminchárom, esetleg 
huszonegy vagy tizenkettő… A 
különböző legendákban más és 
más, sajnos, egyre kisebbedő 
számok szerepelnek. Egyelőre 
talán többségben vagyunk, akik 
még  tudjuk,  hogy  Jézus 
megváltói  útja  kezdetén 
tizenkét tanítványt választott ki 
a körülötte nyüzsgő tömegből, 
mert  ennyi  igaz  ember  talán 
akadt még Izraelben.
Akadt, bizonyára akadt, de a 

benső  Tizenkettő  volt 
hűséges…  Vagy  nem?  A 
Mester tudta, hogy a tizenkettő 
közül ki lesz az árulója, de nem 

zavarta el a csapatból. Adott 
neki  még  egy  esélyt,  netán 
többet  is, hogy hátha. Hátha 
mégsem. Hátha megembereli 
magát  az  iskariótiai 
fiatalember. Lehet, hogy fürgén 
emberelgette ő magát, s ez volt 
a  baj:  nem  Mesteréhez 
igyekezett hasonlítani, hanem 
a  sikeresekhez,  a  „fürge 
huncutokhoz”, akik nem kérges 
sarkú vándortanítók, akiknek 
olykor „nincs hová  lehajtani 
fejüket”,  hanem  tiszteletre 
méltó  „ügyesek”,  akiket 
buzgón süvegelnek a járókelők.
És mi,  kedves Olvasó? Te 

meg  én?  Mi  ugyan  kik 
vagyunk?  Milyen  utat 
készülünk választani, noha már 
tudjuk, hogy ezerszer ezer út 
létezik,  de  közülük  csak 
egyetlen egy az igazi.

Czakó  Gábor,   KÉ 

UUttaakk  ééss  vváánnddoorrookk



Vadkerti  Harangok6

Immár 29. évfolyamát zárta ka‐
rácsonyi számunkkal egyház‐
községi újságunk, a Vadkerti 
Harangok.  Visszatekintve  a 
mögöttünk hagyott évre, hála 
Istennek, mindig voltak, akik 
küldeményeikkel megtöltötték 
lapunkat. E hosszú időszakban 
minden hónap utolsó vasárnap‐
jára mindig nyolc oldalon ad‐
tunk  hírt  magunkról,  és 
hagytunk nyomokat a történe‐
lemben azzal is, hogy minden 
számunk az Országos Széché‐
nyi  Könyvtár  Köteles  Példá‐
nyok  Osztályán  is 
megtalálható.
Az  első  köszönet  e  nagy 

munkáért a névvel vagy nevük 
közzétételét  nem  kérő  írások 
és  fotók  beküldőit  illeti  meg, 
hisz  általuk  válik  miénkké  e 
havi  lap. Tájékoztatásul  jelez‐
zük azt is, hogy minden hónap 
15én van lapzárta. Csak azok 
az  írások  (Szentmise  szándé‐
kok is) és fotók kerülhetnek az 
adott hónap számába, amelyek 
eddig  beérkeznek  az  újsá‐
gunkban  található  email  cím‐
re!  (A  nevezett  időpont  előtt 
kéziratként is befogadásra ke‐
rülnek az olvasói levelek!)
Vannak  háttérmunkások, 

kiknek nevei nem olvashatók 
számainkban.  Ám  munkájuk 
nélkül  csak  rendezetlen  betű‐
halmaz  lenne  e  kiadvány. 
Ezért  jár  a  köszönet  Fábián 
Istvánnak, aki  immár 30. éve 
önzetlenül  végzi  a  nyomdai 
előkészítést. Köszönet  jár  Pá‐
linkás Katalin tanárnőnek, Lu‐
kács András és Máthé György 
atyáknak, hogy a szerkesztést 
megelőzően  nyelvtani  és  tar‐
talmi  szempontok  szerint  el‐
lenőrzik az újság anyagát.
Az  újságok  nagy  része ma 

már  a  világhálón keresztül  is 
olvasható.  Ez  alól  a Vadkerti 
Harangok sem kivétel, hisz a 
Barák  család  szorgos munká‐
jával,  immár  színes  fotókkal, 
az  egyházközségi  honlapon, 
10 évre visszamenőleg is kéz‐
be vehetjük számainkat.
Nem  akarok  hosszú  névlis‐

tát  e  köszönet  nyilvánításkor, 
hisz  a  kántor  úr,  Marika,  Ta‐

más által összeállított egyház‐
községi  rovatokon  a  cikkek 
alatt a neveik nem olvashatók, 
de ők mindig időben teszik a 
dolgukat
A  legnagyobb köszönet Té‐

ged  illet  meg,  Kedves  Olva‐
sónk,  aki kezedbe veszed, ol‐
vasod, netán meg  is őrzöd  la‐
punkat  és  anyagilag  támoga‐
tod is a megjelenés költségeit.
Ha  már  az  anyagiakról  tet‐

tem  említést,  megosztom  ol‐
vasóinkkal a 2020as év mér‐
legét.  2019et  95  400  Fttal 
zárta lapunk.
Mint  már  említettem,  költ‐

ségkímélés érdekében a vírus‐
helyzethez igazodóan változó 

(240420) példányszámban je‐
lentünk  meg.  A  kihelyezett 
perselyekben és a két személy 
által  átadott  (1x  10000Ft,  1x 
5000Ft)  támogatás  összege 
429.495  Ft  volt. A  kiadással 
járó költségek pedig 439.840 
Ftban  realizálódtak.  Tehát 
10.345  Fttal  csökkenve  a  ta‐
valy év végi tartalékalap. Így 
85.055  Ft  (ez  az  összeg  két 
szám fedezete és egyben a 29 
év  hozama)  tartalékkal  kezd‐
jük a XXX. évfolyamunkat.
Jelenleg  400  példányban 

kerül ki Horváth Zoltán dejtári 
nyomdájából  a  Vadkerti  Ha‐
rangok.  Sajnos  a  nyomdai 
költségek emelkednek, amely 

ha csökkentett mértékben is (a 
pontos nyomtatás mellett ezt is 
köszönjük) az újságunk meg‐
jelentetésében is költségnöve‐
kedést okoz. A régen megálla‐
pított 100 Ft (akkor egy gömb 
fagyi ára volt) már nem fedezi 
a költségeket és veszélybe so‐
dorhatja a megjelenést.
Ennek elkerülése érdekében 

kérem a Kedves Olvasóinkat, 
hogy a jövőben legalább 120 
Ft/példány  összeggel  támo‐
gassák az életünk részévé vált 
újság megjelenését. 
Még egyszer köszönet min‐

denkinek,  aki  segítette  újsá‐
gunk  eddigi  megjelenését  és 
támogatásával  2021ben  is  a 
lapunk mellé áll!

Érsekvadkert,   2021.  
január  4.

emjé
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Ferenc pápánk a Szent II. János Pál pápa által 
alapított betegek világnapja alkalmával, melyet 
minden évben a Lurdesi Boldogasszony (feb‐
ruár 11.) napján tartunk, Jób könyvének egy fe‐
jezete alapján üzenetet küldött számunkra. Az 
elmélkedés  alapjául  szolgáló  ószövetségi  sza‐
kasz  így  hangzik:  „A  vaknak  úgy  szolgáltam, 
hogy a szeme voltam, a sántának meg én vol‐
tam a lába” (Jób 29,15). Tehát a mondandó ve‐
zérfonala a szív bölcsességén alapul.
A bölcsesség  nem elvont  elméleti  ismeretet 

jelent, sokkal inkább olyan magatartás, amelyet 
a Szentlélek áraszt annak elméjébe és szívébe, 
aki képes megnyílni testvérei szenvedése iránt, 
és felismeri bennük Isten képmását.
A szív bölcsessége tehát nem más, mint szol‐

gálni az embereket. Hányan vannak olyan ke‐
resztények,  akik  nem  pusztán  szavakkal,  ha‐
nem a valódi hitben gyökerező életükkel tanú‐
sítják, hogy ők a „vakok szemei”, és „a sánták 
lábai”! Olyan emberek, akik folytonos gondos‐
kodást igénylő betegek mellett vannak… Ez a 
szolgálat, különös akkor, ha időben elhúzódik, 
fáradságos és nehézzé válhat. És mégis a meg‐
szentelődés  útja  ez.  Ezekben  a  pillanatokban 
különösképpen is számíthatunk az Úr közelsé‐
gére,  valamint  az  Egyház  küldetésének  is  kü‐
lönleges támaszai vagyunk.
A  szív bölcsessége:  testvérünk mellett  állni. 

Ezért  is  kérjük  élő  hittel  a Szentlélektől  a  ke‐
gyelmet, hogy megértsük. mekkora értéke van, 
ha  elkísérjük,  sokszor  szavak  nélkül  ezeket  a 

testvéreinket, időt szentelünk nekik, s ők a mi 
közelségünk  és  törődésünk  révén  érezhetnek 
vigasztalást  és  szeretetet.  Mekkora  hazugság 
rejtezik ezzel ellentétben bizonyos kifejezések‐
ben,  amelyek  az  élet  minőségéről  beszélnek, 
hogy  elhitessék:  a  betegséggel  súlyosan meg‐
terhelt életeket nem érdemes élni!
A szív bölcsessége az is, ha kilépünk önma‐

gunkból a testvérünk felé. Világunk olykor el‐
felejti annak az időnek az értékét, amit a beteg 
ágya mellett töltünk, mivel mindenki siet, ten‐
ni,  termelni  akar.  Felhívom  a  figyelmet  arra, 
hogy az önmagunkból a testvér felé történő ki‐
lépés  prioritást  élvez  és  minden  erkölcsi  tör‐
vényt megalapozó két főparancs egyike (Evan‐
gelii gaudium 179).
A szív bölcsessége: szolidaritást vállalni test‐

vérünkkel anélkül, hogy elítélnénk őt. Hiszen a 
valódi szeretet osztás ítélet nélküli, nem várja 
el  a másik  ember megtérését.  Jézus  keresztál‐
dozata Isten velünk vállalt szolidaritásának leg‐
magasztosabb tette: teljesen ingyenes, teljesen 
irgalmas. Ez a szeretet válasza az emberi fájda‐
lom drámájára.
Mária,  Bölcsesség  Széke,  járj  közben  édes‐

anyánkként  minden  betegért  és  azokért,  akik 
gondoskodnak róluk. Add, hogy szenvedő fele‐
barátaink szolgálatában és a fájdalom tapaszta‐
latában  befogadhassuk  és  növelhessük  ma‐
gunkban a szív igazi bölcsességét.

(Vatikáni  Rádió  nyomán)

SSzzeemmeett  aa  vvaakknnaakk,,  lláábbaatt  aa  ssáánnttáánnaakk
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A kereszténység egysége ezeréves vágya 
minden Krisztuskövetőnek; nem sorolom 
fel a szétszakadás különböző korszakait, 
annyi azonban biztos, hogy a teológiai 
viták  mellett  a  mindenkori  birodalmi, 
hatalmi,  politikai  viták  nélkül  aligha 
következtek volna be, az isteni örökség 
újrafelosztási kísérletei. Az eseményekben 
főszerepet játszók jóindulatát nem akarom 
kétségbe vonni, különböző  reformokat 
szerettek  volna,  ahogyan  a  jó  szándék 
vezérelte  azokat  is,  akik  kiálltak  a 
hagyományok megőrzése  és  folytatása 
mellett. A  kereszténység  élő  szervezet, 
melynek alapítója és éltetője maga Krisztus 
és tanítása: az ősforrás és a tenger is, ahová 
minden folyó beömlik.
A szenvedélyes hitviták kora lejárt, a 

teológiai és történelmi ellentétek lassan 
elcsitultak, a keresztény hívők többsége a 
jelek  szerint  már  régen  elfogadta  az 
egységet,  melyről  a  vallási  vezetők 
alighanem  még  évekig,  évtizedekig 
tárgyalni fognak. Hívő katolikusként nem 
foglalhatok el semleges álláspontot, az 
apostoli  Anyaszentegyház  és  a  római 
Szentszék primátusát talán az ökumené 
többi résztvevője, partnere is elismeri, de 
– politikai hasonlattal élve – ez olyan, mint 
a  pártszakadás  utáni  pártegyesülés. 
Nemcsak  értékek,  hanem  érdekek  is 
ütköznek,  hagyományok  és  liturgiák, 
hierarchiák és szokások, évezredes tanok 
és tekintélyek. Jézus valószínűleg elnézően 
mosolyog  ezen,  hiszen  az  Ő  Egyháza 
egyetemes,  és minden keresztény hívő 
összessége  alkotja,  akkor  azonban 
szomorú,  amikor  hogy  magukat 
kereszténynek nevező államok, népek is 
háborúznak egymással.
A sokféleség és az állandó küzdelem 

minden világvallás történetére jellemző, a 
kereszténység központja, lényege Jézus 
Krisztus  maga,  földi  életének  és 
tanításának,  feltámadásának  örömhíre 
összeköti  a  hívőket,  méghozzá  olyan 
hatalmas  erővel,  hogy  a  különbségek 
kívülről nézve alig érzékelhetőek. Ez azt 
is jelenti, hogy  leszámítva a kisegyházak, 
szekták törekvéseit  a nagyobb keresztény 
felekezetek  már  ritkán  „térítenek” 
egymástól híveket. Általában a gyermekek 
a  szülők  vallását  követik,  a  valódi 
határvonal  inkább  a  vallásosok  és  a 
vallástalanok között húzódik.
A teljes egység közös vágy és érdek is, 

megvalósulása  az  értékválságra  utaló 
előjelek miatt azonban számomra távolinak 
tűnik. A békétlen, nyugtalan és mindig új 
utakat kereső emberi természet ugyanis a 
változást  sürgeti,  ha  egység  van 
különválást, ha különbség van, akkor az 
egységet. Még a kereszténység legnagyobb 
ellenségei sem tudják vitatni a krisztusi 
tanítás  igazságát,  de  mindig  voltak  és 
lesznek keresztények, akik úgy vélik, ők 
jobban képesek tolmácsolni, magyarázni 
és terjeszteni ezt az igazságot. Az emberi 

világ  mozgatója  évezredek  óta  nem  a 
szeretet, hanem a földi javakért folytatott 
versengés – a jót talán akarja, de a rosszat 
követi  és  teszi.  „A  keresztények 
megosztottsága botrány”  mondta Ferenc 
pápa, és valóban az, pedig példamutató 
szeretetközösségben  kellene  élnünk. 
Közelebb vagyunk ehhez, mint valaha az 
utóbbi  ötszáz  évben,  de  az  is  botrány, 
ahogyan  az  ember  visszaél  Isten 
adományával, a teremtett világ javaival és 
jövőjével.  A  megoldás  kulcsa  Isten 
kezében van! Imádkozzunk, hogy Krisztus 
útját járjuk.

†SzSzP  írása  alapján

AA  kkeerreesszzttéénnyyeekk  eeggyyssééggee

Február 2án kedden lesz Gyertyaszente‐
lő Boldogasszony ünnepe. Szentmisék reg‐
gel 7 órakor és este 6 órakor lesznek, a 
szentmisék elején gyertyaszentelést vég‐
zünk.
Február 3án Szent Balázs püspök és vér‐

tanú  ünnepe. A  reggeli  szentmise  végén 
Balázs áldásban részesítjük a Kedves Test‐
véreket. Akik aznap nem tudnak szentmi‐
sén részt venni, azok a rákövetkező hétvé‐
gén részesülhetnek a Balázsáldás szentel‐
ményében.
Február 3án kezdődik a Lourdesi kilen‐

ced, melyet a reggeli szentmisék után, az 
esti szentmisék előtt, vasárnap pedig a fél 
10es mise előtt végezzenek a Kedves Test‐
vérek a szokott módon.
Február 5én lesz a hónap elsőpénteke, 

délelőtt  felkeressük otthonukban az  idős, 
beteg testvéreket. 
Február 17én lesz Hamvazószerda, ez‐

zel a nappal elkezdődik a nagyböjt. Ham‐
vazószerdán reggel 7 órakor és este 6 óra‐
kor lesz szentmise, a szentmisék keretében 

hamvazkodunk.   Akik  Hamvazószerdán 
nem tudnak szentmisén részt venni, azok 
a rákövetkező vasárnapi szentmise végén 
részesülhetnek a hamvazás szentelményé‐
ben. 
Ne  felejtsük  el,  hogy Hamvazószerda 

szigorú böjti nap. Háromszori étkezés egy‐
szeri jóllakással, ami 18 éves kortól 60 éves 
korig kötelező, ez alól csak a betegek van‐
nak felmentve. Hamvazószerdán és nagy‐
böjt péntekjein hústilalom van, ennek meg‐
tartása 14 éves kortól kötelező. 
Hamvazószerdán és nagyböjt péntekje‐

in az esti szentmise előtt 17 óra 15 perctől 
keresztúti  ájtatosságot  végzünk  templo‐
munkban. 
Február 28án nagyböjt II. vasárnapján 

országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák 
javára. 
Tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy 

2021. február 1től Érsekvadkert látja el a 
Dejtári Plébániát. Máthé György plébános 
atya, mint plébániai kormányzó vezeti a 
dejtári egyházközséget is. 

EEggyyhháázzkköözzssééggii  hhíírreekk

Mária,   az  emberré  lett  Igének  Anyja 
és  a  mi  Édesanyánk!   Íme,   lábad  elé 
borulunk  ennek  az  új   napnak 
reggelén,   és  átvesszük  tőled  Urunk 
nagy  ajándékát.   Kezedbe  és  szívedbe 
helyezzük  egész  létünket.   Tieid 
leszünk  értelmünkkel  és 
akaratunkkal,   szívünkkel  és 
testünkkel.   Alakíts  ki  bennünk 
anyai  jóságoddal  ezen  a  napon  új  

életet,   a  te  Jézusod  életét!   Égi 
Királynő,   előzd  meg  és  kísérd  anyai 
sugalmazásoddal  még  a  legkisebb 
cselekedetünket  is,   hogy  az  tiszta  és 
méltó  legyen  a  szent  és  szeplőtelen 
áldozathoz.   Segíts,   hogy  szentek 
legyünk,   jóságos  Anyánk,   szentek,  
miként  azt  Jézus  nekünk 
megparancsolta,   amint  Szíved  kéri 
tőlünk,   és  forrón  kívánja.   Ámen

PPiioo  aattyyaa  rreeggggeellii  iimmáájjaa
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Szentmiseszándékok

1. Hétfő  
2. Kedd  
3. Szerda  
4. Csütörtök  
5. Péntek   Záhorszki  József,  szülei,  testvérei,  vejei, 

Záhorszki  és  Boda  család  élő  és  elhunyt 
tagjaiért
 Fekete Rozália

 
6. Szombat  Híves Mihály, szülei, Pistyúr Károly, felesége 

és gyermekeik
 Csontos István 2. évforduló, szülei, anyósa, 
apósa és elhunyt hozzátartozók
  Zacharné  Híves  Zsuzsanna,  szülei, 
nagyszülei és Híves András

7. Vasárnap  
8. Hétfő  
9. Kedd 
10. Szerda  
11. Csütörtök  
12. Péntek   Fábián  Ferencné  Kristók  Mária,  férje, 

szüleik és hozzátartozók
13. Szombat  Hálából, élő és elhunyt családtagokért

 Csernák Katalin és édesapja
  Kristóf  Sándor,  fia  Sándor,  élő  és  elhunyt 
hozzátartozók
 Murányi Lajosné Szabó Mária, a Murányi és 
a Dombai család halottai

14. Vasárnap  Buzás Ildikó és nagyszülei
15. Hétfő  
16. Kedd  
17. Szerda  
18. Csütörtök  
19. Péntek   Záhorszki  János,  szülei,  testvérei, 

nagyszülei
 Molnár, Urbán, Valkó család élő és elhunyt 
tagjai, valamint Fábián Ferencné
 Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet és 
szüleik

20. Szombat  
21. Vasárnap   Kocsisné  Urbán  Erzsébet,  édesapja,  és  a 

Pinke család halottai
  Konopás  István,  felesége  Nagy  Ilona, 
testvéreik,  szüleik,  élő  és  elhunyt 
hozzátartozók

22. Hétfő  
23. Kedd  
24. Szerda  
25. Csütörtök  
26. Péntek  
27. Szombat   Őszi  István,  testvére,  szüleik,  apósa, 

anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

  Farkas  és  Valkó  család  élő  és  elhunyt 
tagjaiért

28. Vasárnap   Jakubecz  János,  felesége Szabó  Ilona,  élő 
és elhunyt hozzátartozók
  Fábián  János,  felesége  Jakubecz  Mária, 
szüleik,  testvéreik,  Szabó  Ignác,  felesége 
Kosztrihán Emerencia, szüleik és testvéreik

Temetések:
2020:
52. Dósa Józsefné 

Fábián Erzsébet (1932)
53. Csernák Józsefné 

Makai Ilona (1947)
2021:
1. Varényi Béla 

(Pusztaberki) (1931)

2. Bódi Sándorné 
Puporka Erzsébet (1939)

3. Szabó János (1946)
4. Varga György (1967)
5. Vitéz Józsefné 

Fábián Erzsébet (1938)
6. Cservenák Andrásné 

Szabó Ilona (1948)
7. Jakubecz Jánosné 

Zöllei Anna (1920)

EEzz    ttöörrttéénntt


