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Ezen az ünnepen arra emlékezünk, hogy 
Szűz Mária, negyven nappal Jézus szüle‐
tése után, bemutatta gyermekét a jeruzsá‐
lemi templomban.

A szokásnak megfelelően a szülők, 
Mária és József áldozatként két gerlicét 
vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az 
Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A 
mózesi törvény szerint előírt áldozat föl‐
ajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, 
aki a nemzeteket megvilágosító világos‐
ságnak nevezte Jézust.

A világ világosságával való találkozás 
szimbólumaként alakult ki a gyertyaszen‐
telés szokása. A gyertya mint Jézus 
Krisztus jelképe egyike a legrégibb 
szentelményeknek. Már az ókeresztény 
korban Krisztus jelképévé vált: magát 
fölemészti, hogy másoknak szolgálhas‐
son.

Az Úr Jézus bemutatását Jeruzsálem‐
ben már a 4. században megünnepelték, 
ekkor még február 14én, mivel kará‐
csonyt január 6án ülték. Attól kezdve, 
hogy Jézus születésének ünnepnapja de‐
cember 25ére került, Jézus bemutatását 
február 2án kezdték ünnepelni.

Róma a 7. században fogadta el e litur‐
gikus napot, a Simeon és a kisded Jézus 
találkozására utaló hypapante (találkozás) 
néven – ekkor találkozott először Jézus 
az emberiséggel, az emberekkel, akikért 
megtestesült. Az agg Simeon felé fordult, 
nagy örömmel ismerte fel benne az üd‐
vösség hozóját: karjába vette a gyerme‐
ket, és áldotta Istent, hogy megérhette ezt 
a boldog napot. (A hálaének Lk 2,2932 
alatt!)

A 10. századtól a nyugati egyház litur‐

gikus könyvei egyre inkább Mária tisztu‐
lását emelték ki, és erről nevezték el az 
ünnepet: purificatio. Majd a keleti egyház 
hagyományával teljes összhangban 1960 
óta ismét az Úr ünnepeként, Urunk be‐
mutatásaként tartjuk számon.

Az 1092es szabolcsi zsinat a kötelező 
ünnepek közé sorolta. A 20. század elejé‐
től tanácsolt ünnep.

Mindenható, örök Isten, egyszülött Fia‐
dat ma emberi testünk valóságában mu‐
tatták be templomodban. Tisztítsd meg 
szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi 
is megjelenni előtted. A mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 

uralkodik a Szentlélekkel egységben, Is‐
ten mindörökkön örökké. Ámen.

Szent II. János Pál pápa 1997ben nyil‐
vánította február 2át, Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepét a megszentelt 
élet világnapjává. Azóta ezen a napon az 
egyház azt a mintegy egymillió férfit és 
nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt 
életet élnek.

Az ünnep célja hálát adni Istennek a 
megszentelt élet ajándékaiért, előmozdí‐
tani a hívek körében ennek az életformá‐
nak az ismeretét és szeretetét, valamint 
lehetőséget adni a megszentelt életet 
élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük 
szépsége és azok a csodák, amelyeket az 
Úr bennük és általuk művel az egyház és 
a világ javára.

Imádkozzunk a szerzetesekért és a 
megszentelt életet élőkért, valamint a hi‐
vatásokért!

Zárszóként, hogy élőbbé tegyük gyö‐
kereinket, felelevenítenék kettő, az ün‐
nephez kötődő, nálunk is ismert történe‐
tet: 

A magyar paraszti hagyományban a 
szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig 
elkísérte az embert. Keresztelésig az új‐
szülött mellett világított. Amikor a fiatal 
anya először ment templomba, szintén 
gyertyát vitt a kezében. Gyertyát égettek 
a súlyos beteg mellett, szentelt gyertyát 
adtak a haldokló kezébe, hogy az ördög 
ne tudjon rajta győzedelmeskedni. A ma‐
gyar népi kalendáriumban Gyertyaszen‐
telő Boldogasszony napja idő és termés‐
jóslásai szerint a hátralévő tél negyvenes 
rámutató napja. A naphoz fűződő időjós‐
lás egy középkori deák szentenciát őriz, 
eszerint: ha Gyertyaszentelőkor süt a nap, 
hidegebb lesz, mint előtte volt. (Vagyis: 
ha a medve meglátja árnyékát, visszabú‐
jik barlangjába, mert hideg napok jönnek 
még.)

Forrás:  Magyar  Kurír
Fotó  Kristók  J.
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2021ben december 16, 
17 és 18án az este hat‐
kor kezdődő szentmise 
keretében került sor a 
hagyományos adventi 
lelkigyakorlatunkra. 
Ezeken az estéken már a 
szentmisék előtt egy 
órával, és a szentmisék 
után is lehetőségünk volt 
a Kisdednek helyet ké‐
szítő szentgyónás elvég‐
zésére.

Várakozási időszak‐
ban vagyunk, vezette be 

figyelemfelkeltő gondo‐
latait Csóka János (Pé‐
ter) pálos szerzetes atya. 
A várakozás nem új ke‐
letű az emberiség életé‐
ben. A várakozás első 
szakasza ÁdámÉváig 
nyúlik vissza, ahol az 
ember az eredeti bűn 
következtében megízlel‐
te bűnének keserű gyü‐
mölcsét, a rosszat. Azóta 
vágyik az emberiség, az 
ószövetségi népek és a 
mi korunk embere egy‐

aránt a rossz, a bajok 
megszűnésére, a boldog 
életre.

A várakozás második 
szakasza a Második Is‐
teni személy, Jézus, a 
megváltásunkat jelentő 
kereszthalálával vette 
kezdetét. A megváltás 
reményteli ténye még 
nem a teljes megoldás, 
mert az a föltámadással 
valósul meg. Ekkor az 
anyagvilággal együtt új‐
já teremt bennünket az 
Isten.

Ám annak idejét nem 
ismerjük. Annak bekö‐
vetkeztéig a mindenkori 
mában élünk, amit 
számtalan kísértés nehe‐
zít meg. A kísértések 
miértjén nem szabad so‐
kat gondolkodni. A vá‐
lasz a Szentírásban 
megtalálható, amikor 
Jézust is megkísérti a 
Sátán.

A kísértés nem bűn. A 
kísértés próbatétel, hogy 
meg tudjuke különböz‐
tetni a jót a rossztól, az 
Istentől valót a Sátántól 
valótól. Ha ebből a pró‐
batételből győztesen jö‐
vünk ki, közremű

ködésünkkel az erényt 
alakítja ki bennünk az 
Isten.

A próbatételek, háttér‐
be szorítva az önteltsé‐
get, alázatra is 
megtanítanak bennün‐
ket. Be fogjuk látni, 
hogy kik is vagyunk va‐
lójában.

A kísértések legyőzé‐
se segít abban is, hogy 
jobban meggyűlöljük a 
bűnt. A belső szabadság 
alakul ki bennünk ezál‐
tal. A bűn elleni harcban 
ekkor érezni fogjuk Is‐
ten segítségét.

Felmerül a kérdés, 
miként álljunk ellen a 
kísértések idejében? 
Fontos az éberség, mert 
a Gonosz célkeresztje 
rajtunk van. Még ha el is 
hessegetjük, például egy 
jó szentgyónással, biz‐
tos, hogy újabb kísérle‐
tet fog tenni az Istentől 
történő eltávolodásun‐
kért. A kísértéseknek vi‐
szont azonnal ellent kell 
állnunk. Az ellene való 
küzdelemben, hasonló‐
an az ökölvíváshoz, ahol 
a gyorsaság nagyon fon‐
tos.

Azt is mindig szem 
előtt kell tartani, hogy ne 
kezdjünk párbeszédbe a 
kísértővel, mert fondor‐
latosságával, hízelgésé‐
vel könnyen kelepcébe 
csal bennünket. Nekünk 
Istenben kell bíznunk, 
nem pedig benne! Ehhez 
éles kardként jön szóba 
Isten szava. Jézus sem 
alkudozott az Őt megkí‐
sértő Sátánnal, hanem az 
Isten szavával, az Igével, 
vágott vissza neki. Az 
Ige számunkra is bizto‐
sított a szentírási ismer‐
teink növelésében.

A kísértések legyőző‐
sénél elengedhetetlen a 
böjt is. Láthatjuk Jézus 
esetében a kövek ke‐
nyérré változtatási kísér‐
tésében. Bennünket is 
számtalan kísértés ér. 
Korunk egyik nagy kí‐
sértése az okostelefon. 
Az eszköz a maga ne‐
mében jó. Ám legyünk 
résen, hogy a gépet én 
használjam, ne pedig a 
gép engem!

Fontos tudnunk azt is, 
hogy a kísértések vilá‐
gában nem vagyunk ma‐
gunkra hagyva. 

VVáárraakkoozzááss
Adventi  lelkigyakorlatunk  gondolataiból

A  kánai  menyegző
Egy boldog, ifjú pár az asztalfőn nevet,
körülöttük vidám, jókedvű emberek,
zene szól, víg dal száll, hisz ünnepel Kána,
táncolnak esküvőn, ez így illik hát ma.

A vendégek között ott ül Jézus s vele
Mária, és a tanítványok serege,
ők is énekelnek, esznek-isznak szépen,
ahogy illő ilyen kedves eseményen.

Ám a hír körbejár: jaj, a bor, több nincsen!
Mit tesznek asztalra? Mily szégyen, szent Isten!
Mária közbenjár, S Jézus elé viszi
a család fájdalmát; hogy segít, elhiszi.

Asszony, eme gond most nem az enyém, S tiéd-
így válaszol, ám szent anyjának ez elég,
kéri a szolgákat, tegyék azt, mit szól majd.
Jézus mondja: töltsék színig a korsókat!

Aztán így szól nékik: merjetek belőle,
S vigyétek e vizet, ím, az asztalfőre!
S a pohárba, ahogy lassan öntik cseppjét
nem víz folyik immár, hanem színbor. Szent ég!

A kétségtől aszott arcok tüze éled.
Gyorsan, hadd igyanak rokonok, vendégek!
Miért tartogatták a javát későbbre?
A silány akkor jár, ha ittasak tőle.

Csak a szolgák tudták és még néhány ember,
hogy ami ott történt: mily nagy titok szent jel.
Egy anyai kérés, és az első csoda.
Itt kezdődött minden: Kána, Galilea.

Érsekvadkert,   2019.   I.   19.   BB
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Bizalommal és bátran 
forduljunk a Boldogsá‐
gos Szűzanyához, mert 
Ő soha sem hagyja cser‐
ben gyermekeit.

A második esti elmél‐
kedés, mondhatjuk azt, 
hogy Máriáról szólt. 
Mint tudjuk, a Mária 
tisztelet hozzátartozik 
kereszténységünkhöz 
(magyarságunkhoz).

Tiszteletünk egyik 
alappillére, hogy az Üd‐
vözítőnk e názáreti lá‐
nyon, mint ajtón, lépett 
be a világba. Belépésé‐
vel nemcsak alkotója, 
hanem része is lett vilá‐
gunknak. Mária az an‐
gyali hír hallatán, bár 
megtehette volna, hogy 
nemet mond, kétség nél‐
kül az Úrra hagyatkozva 
mondta ki az IGENT a 
„legyen meg a Te akara‐
tod”dal.

A mi életünkben is 
nagy jelentőséggel bír‐
nak a kimondott igenek, 
legyen az papi, szerze‐
tesi hivatás, családi el‐
köteleződés, gyermekek 
vállalása, ígéret szerinti 
nevelése és számtalan 
egyénre szabott dolog. A 
kimondott igenjeinknél 
persze érezhetjük azt is, 
hogy azok teljesítése 
meghaladja képessége‐
inket. Ne féljünk ettől! 
Vegyük észre azt, hogy 
Isten mindig olyan do‐
logra hív bennünket, ami 
a növekedésünket szol‐
gálja és annak megvaló‐
sításában kegyelmi 
ajándékaival áll mellet‐
tünk.

Félünk, hogy vállalt 
feladat nehéz. Tudato‐
sodjék bennünk az, hogy 
Jézus sem csodagyerek‐
ként jött világra. Ő is 
ugyanolyan gyermek 
volt, mint mi. Születése‐
kor ő sem tudott többet, 
mint mi. Őt is kellett 
etetni, pólyázni, beszél‐
ni és járni tanítani. Ő is 

örömmel játszott gye‐
rektársaival, és sírt, ha 
elesett. De édesanyjától, 
aki telve volt Szentlé‐
lekkel, és nevelőatyjá‐
tól, akikre rábízta 
magát, sokat tanult és 
növekedett a szeretet‐
ben. (Édesanyák figye‐
lem! Rajtatok múlik, 
mivé lesznek gyermeke‐
itek!)

Mi vajon rá merjüke 
bízni magunkat Máriára, 
aki Jézusból Krisztust 
nevelt? Merjünk bátran 
Jézus édesanyjára ha‐
gyatkozni, mert Égi 
Édesanyánk velünk sem 
tesz másképp. Felvető‐
dik a kérdés: Hogyan 
kérhetjük a Szűzanya 
segítségét? A legkézen‐
fekvőbb kérési mód az, 
hogy jézusi módon 
élünk. Ha úgy élünk, 
Mária közbenjárásával 
soksok kísértést le‐
győzve dinamikusan ha‐
ladhatunk a krisztusi 
emberré válás útján.

Lelkigyakorlatunk zá‐
rónapi elmélkedésében a 
megbocsátást jártuk kö‐
rül. A továbbgondolás 
végett most megosztom 
az elmélkedés néhány 
gondolatát.

Készülődünk a Jézus 
Krisztussal történő talál‐
kozásra, aki most is itt 
van köztünk az Oltári‐
szentségben, de feleba‐
rátainkban rejtőzködve 
is köztünk járkel. Ké‐
szülünk a találkozásra, 
de vajon be is fogadjuk 
Őt? A befogadás elen‐
gedhetetlen feltétele a 
megbocsátás, hisz ha 
nem tudunk megbocsá‐
tani, nem marad hely 
számára szívünkben, és 
Isten irgalmát sem tud‐
juk befogadni, a másik 
fél elutasított volta mi‐
att. Szembe kell hát néz‐
ni az érzelmeinkkel, 
amik önmagukban még 
nem bűnök. Csak akkor 

válnak azzá, ha hagyjuk, 
hogy rossz gondolatok‐
ra és tettekre sarkallja‐
nak. A megbocsátás a 
döntéssel kezdődik: el 
kell dönteni, hogy meg 
akarok bocsátani. Ezt 
hosszabbrövidebb idő 
elteltével majd az érzel‐
mek is követni fogják. 
De addig ki kell tartani. 
A megbocsátás hosszú 
küzdelmek után, a dön‐
téseinken keresztül va‐
lósul meg, és az 
irgalmasság gyümölcse‐
iben ölt testet. Ekkor el 
fogunk jutni arra a pont‐
ra, amikor a másik em‐
berre irgalommal és 
szeretettel tudunk tekin‐
teni. Hogy ő is így tekint 
e ránk, az már az ő fele‐
lőssége, nem a miénk. 
Amikor mindkét fél 
megbocsát és kibékül, 
az a kiengesztelődés. Ez 
nem mindig jön létre, 
hiszen itt már kettőn áll 

a vásár. Jézus azt várja 
tőlünk, hogy mi legyünk 
megbocsátók.

A megbocsátás során 
az ellenünk elkövetett 
sérelmet nem kell leki‐
csinyelni, elbagatellizál‐
ni, mert a végén úgy fog 
tűnni, nincs is mit meg‐
bocsátani, de ezt persze 
belül igazságtalannak 
fogjuk érezni és tovább‐
ra is tele leszünk harag‐
gal. Nézzünk inkább 
szembe azzal, ami tör‐
tént, és döntsük el, hogy 
azt fogjuk megbocsáta‐
ni. Így tudunk elindulni 
a megbocsátás útján.

A döntés után a meg‐
bocsátás azzal folytató‐
dik, hogy imádkozunk 
érte. De szeretettel pró‐
báljunk imádkozni érte, 
vagyis ne feltétlenül 
azért, hogy nekem ké‐
nyelmes legyen a vele 
való kapcsolat, hanem 
azért, ami neki javára 

válik. Például kérjük rá 
Isten áldását. Vagy 
imádkozzunk azért, 
hogy együtt lehessünk 
majd Isten Országában.

Ha nem bocsátunk 
meg, akkor az irgalom 
hiánya uralja életünket. 
Az irgalom nélküli élet 
pedig maga a pokolba 
vezető út.

Az élet velejárója az 
is, hogy negatív történé‐
sek állnak elő a megbo‐
csátás területén. Ekkor is 
tudnunk kell hálát adni, 
mert ezzel is a megbo‐
csátás útjára léphetünk, 
s várhatjuk nemcsak ka‐
rácsony közeledtén, ha‐
nem nap mint nap a 
Mennyei Kisded szíve‐
inkben történő megszü‐
letését.

Érsekvadkert, 2021. 
12.18.

emjé; 
fotó:  Kristók  J.

Nem szeretném súlyozni a házaspáro‐
kat érő nehézségeket, mert mindenki‐
nek az a nehéz, amiben éppen benne 
van. A betegség, a veszteség, a gyer‐
mek hiánya, a beteljesületlen vágya‐
ink vagy akár az eltérő vélemények.

Viszont, ha ezekről nem tudnunk 
beszélni, akkor méteres falat tudnak 
kettőnk közé húzni. A ki nem mondott 
aggodalmaink, szorongásaink, „elvá‐
rásokat” növesztenek bennünk: „Ne‐
ki tudnia kéne…” „Mellém kellett 
volna állnia, mikor…” Ha ezeket nem 
mondjuk el a társunknak, mert „úgy‐
sem érti meg” vagy „csak majd megint 
megaláz”, akkor a fal marad köztünk 
és nem kerülünk közelebb a megol‐
dáshoz.

A kapcsolatot ugyanis nem az rom‐
bolja le, hogy problémáink vannak, 
hanem az, ha ebben a nehézségben 
nem jól viszonyulunk egymáshoz.

A megoldatlan problémák, a krízis, 
ha nem figyelünk, testi tüneteket (fá‐
radékonyság, gyomorfájdalom stb.) 
vagy lelki zavarokat (szorongás, 

rosszkedv, depresszió, önpusztítás, al‐
kohol, kábítószer és egyéb függősé‐
gek) is okozhat. Vegyük észre ezeket 
és álljunk meg. Jó, ha vannak körülöt‐
tünk baráti házaspárok, egy élő közös‐
ség. Az ő visszajelzésük segítség le‐
het, hogy merjünk messzebbről ránéz‐
ni a kapcsolatunkra, honnan indultunk 
és hova jutottunk? Például egy házas 
csoportban feleleveníthetnénk megis‐
merkedésünk történetét, az akkori 
boldogságot. Olyan kis apróságokon 
tudnak elcsúszni kapcsolatok, mert 
akkor nem mondtam, vagy nem úgy 
mondtam, esetleg meg is sértődtem, 
és már épül köztünk a fal!

Minden nap akarnom kell, komoly 
erőfeszítéssel és időt nem sajnálva a 
kapcsolatunkat építeni!

Egy kedves ajándékkal, egy elisme‐
réssel, egy öleléssel, együtt töltött idő‐
vel és valami kis szívességgel! Még 
ma kezdd el! Ezek a kis gesztusok és 
rituálék felvirágoztathatják a kapcso‐
latotokat!

Fogarasiné  Pusztai  Virág

NNee  ééppííttssüünnkk  ffaallaakkaatt!!
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Több adventi eseményről a ko‐
rai lapzárta miatt a decemberi 

számában nem tudott hírt adni 
a Vadkerti Harangok. Ám a 
megtörtént programok megér‐
demlik, hogy ha utólag is, de 
részét képezzék a XXXI. évfo‐
lyamát megkezdő újságunknak.

Advent első szombatján, az 
esti szentmise keretében, ünne‐
pélyes keretek között gyúlt ki a 
várakozás első gyertyája. A 
szentmisét követően a templo‐
mi gyertya lángja a Gitáros 
Énekkar zenei szolgálata mel‐
lett, a hagyományainkhoz hű‐
en, tovább adta fényét a Hősök 
terén fölállított önkormányzati 
adventi koszorúnak is.

December 922. között a 
Kolping ház adott helyet a már 
12. éve élő Szállást keres a 
Szent Család ima kilencednek. 
A tavalyi online megvalósulást, 
családok helyett a megújult 
épületben, a Szent Család köz‐
benjárását kérve, imádkoztunk 
együtt úgy, hogy minden este 
más család képviselte a szállást 
adót.

Öröm vasárnapján, amikor 
már a rózsaszínű gyertya láng‐
ja is életre kelt, a nagymise ke‐
retében adtak hálát Istennek ju‐

biláns házaspárjaink az együtt 
töltött évekért. Az élet biztos 

nekik is okozott nehézségeket, 
de a holtomiglant sohasem fe‐
lejtették.

A 28 élő párból, a csoportké‐
pen látható Erdős LászlóHor‐
váth Gabriella, Bozsonyík Ta‐
másKristók Katalin, Jakubecz 
SándorKiss Zsuzsanna 25, 
Halaj József–Szakács Rozália, 
Kissimon SándorVarga Erzsé‐
bet 50, Pistyúr IstvánPálinkás 

Erzsébet 55, Nagy IgnácMol‐
nár Erzsébet 60, Urbán István

Koza Erzsébet 62, Czinege Ist‐
vánPistyúr Mária, Kordics Jó‐
zsefHalaj Ilona 63, Csáki Mi‐
hályGyurkovics Mária 71 
együtt eltöltött év után, való vi‐
lágunknak is példát adva, erő‐
sítette meg az egykoron kimon‐
dott igenjét.

Az öröm vasárnap délutánján 
a templomban immár 22. alka‐
lommal, a Karácsonyi hangver‐

seny keretében a zene szárnya‐
in haladhatunk a kis Jézus felé. 
A felcsendülő dallamok meg‐
sejtettek valamit az ajándékozó 
szeretetből, az adventról, a ka‐
rácsonyról, Istenről, Jézusról, 
hitről. A sejtéseink megnyilvá‐
nulását a felcsendülő vastapsok 
is jelezték.

Köszönet e szép délutánért 
minden fellépőnek (Érsekvad‐
kerti Gitáros Énekkar, Romhá‐
nyi Dalegylet, Érsekvadkerti 
Népdalkör, Balassagyarmati 
Dalegylet, az Érsekvadkerti Pe‐
dagóguskórus, Bene Annamá‐
ria, SzalaiLovász Emőke, Hí‐
ves Ádám, Híves Boglárka, 
Baráz Yajima Alisa, Baráz 
Adám), az őket a szervezőkkel 
együtt összefogó Gyimesi tanár 
úrnak és mindazoknak, akik je‐
lenlétükkel éreztették, hogy a 
zeneszeretet továbbra is élni 
akar.

Karácsony napján, a nagymi‐
se után ismét pásztorjáték volt 
templomunkban. A hitoktatók 
és tanárok által felkészült gyer‐
mekek színvonalas előadása jól 
tükrözte korunk hitbéli gyökér‐
lazulását és azt a gyógymódot, 
melyet az ünnepelt Kisded ho‐
zott el a világnak. Köszönjük a 
„kis művészek” műsorajándé‐

EEsseemméénnyyeekk  ddiióóhhééjjbbaann
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kát, a felkészítők munkáját, 
mellyel ráébreszthettek ben‐
nünket arra, hogy a világnak 
Krisztus kell!

Az év utolsó napján gitáros 
énekkarunk zenei áhítat kereté‐
ben készítette elő az hálaadó 
szentmisére érkező több száz 
(teltházas templom) testvérün‐
ket. Mindenkinek volt mit 
megköszönni a mögöttünk ha‐
gyott év eseményi közül. A kö‐
szönet jelét fejezték ki többen 
azzal is, hogy az évváltás pilla‐
natait rövid szentségimádás ke‐
retében a templomban töltötték.

Érsekvadkert, 2022. január 6.
emjé,  Fotó:  Kristók  J.

Hosszú haj és szakáll, 
menő pamutpulcsi és 
övtáska, baseball sapka 
– Major Leventét nem 
nehéz felismerni. Ő 
azonban nem egy átla‐
gos rocker, hanem ci‐
vilben geográfus, föld‐
rajz szakos tanár és az 
abasári általános iskola 
igazgatója, aki nem lé‐
tező szabadidejében 
borbirtokán készíti kü‐
lönleges borait.

S hogy miért külön‐
legesek borai? Nála a 
gyümölcs a minden. Fi‐
lozófiája, hogy „A bo‐
rász csak rontani tud. 
Az a dolga, hogy amit a 
szőlő adni tud, átmentse 
a borba.”

Levente 2013ban lé‐
pett piacra a borokkal, 
akkor még a klasszikus 
ízlésnek megfelelően: 
„Programozottan per‐
meteztem a szőlőt, volt, 
hogy még örültem is, 
hogy három kiló gyü‐
mölcs van egy tőkén. 
De az nem tetszett, 
hogy az egész Sárhegy 
egy biológiai sivatag, 
az állatok messziről el‐
kerülték.”

Ekkor kezdett érdek‐

lődni a naturális borá‐
szat iránt. „Amikor elő‐
ször ittam natúr bort, 
csicseregtek benne a 
madarak" – mondta Le‐
vente, aki jelenleg a vi‐
lág legegzotikusabb tá‐
jaira is exportálja natu‐
rális borait, itthon pedig 
fő megrendelői között 
vannak a Michelincsil‐
lagos éttermek.

2016 óta bio módon 
művel, és célja áttérni 
még szigorúbb és ter‐
mészetközelibb műve‐
lésmódra. 

„Ma már az állatok 
az én szőlőmet eszik 
meg elsőre”  mondja. 
Levente az elmúlt év‐
ben a vegyszerek után a 
gépeket is száműzte 
birtokáról, a bogyózót 
például elajándékozta, 
most egy kézi préssel 
maga darál.

Számunkra úgy épí‐
tette fel a termékpalet‐
tát, hogy a kóstolás első 
pillanatától az utolsó 
cseppjéig elkápráztas‐
son az ízekkel. Olyan 
újfajta élményt jelentet‐
tek a borai, amely telje‐
sen más értelmet adott 
a „finom bor”nak, va‐

lami olyat, amelyről 
eddig fogalmunk se le‐
hetett. Csodálattal kor‐
tyolgattuk és csodálat‐
tal hallgattuk, hiszen 
Levi életfilozófiája se 
mindennapi.

Iskolaigazgatóként is 
nagyot alkotott „Iga 
bá’”, ahogy a gyerekek 
szólítják. Rendkívül 
népszerűvé tette az el‐
múlt évek során az in‐
tézményt. Azt vallja, 
hogy a legfontosabb az 
„abszolút gyerekköz‐
pontúság”. Párhuzamot 
is vont a bor és az isko‐
la között: „Jó látni az 

érés folyamatát.” Re‐
form pedagógiája: 
„Vissza a gyerekhez!” 
A borászatban pedig: 
„Vissza a szőlőhöz!”

Levi mellett az est 
másik fénypontja bará‐
tunk, Szabó András, aki 
a séf szerepét töltötte 
be. A kiváló borokhoz 
kiváló menüsort készí‐
tett, bátran mondhatjuk, 
hogy a vacsora is Mi‐
chelincsillagos étte‐
rembe illő volt. „Úgy 
éreztem magam, mintha 
Párizs legjobb éttermé‐
ben lennék!” fogal‐
mazta meg az egyik 
résztvevő. Szabó And‐
rás olyan trendi, mégis 
szinte már filozófiai 
magaslatokban gondol‐

kozik a főzésről, ahogy 
ezt csak a legjobb séfek 
teszik. Ezt a gondolati‐
ságot mutatta be szá‐
munkra ételkülönleges‐
ségeivel.

Nagyszerű, hogy a 
Tizenhárom Almafa 
Alapítvány jóvoltából 
kis községünkben ilyen 
színvonalas események 
részesei lehetünk. Hálá‐
sak vagyunk ezért. A 
záróakkord pedig Ma‐
jor Levente rocker stí‐
lusban megfogalmazott 
üzenete: „Figyelj az 
emberekre, ne hazudj, 
ne szemetelj, igyál mér‐
tékkel jó bort!”

dr.  Molnár   
Fábián  Ágnes

„„AAmmiitt  aa  sszzőőllőő  aaddnnii  ttuudd””
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Történt, hogy a Megváltó művének betel‐
jesítéséhez Istennek szüksége volt egy 
okos, harcos zsidó férfira. Saul Pállá vál‐
tozása nem varázslat következménye, 
nem is az Úr hatalmának fitogtatása, ha‐
nem erővel páros gyöngédségének tüne‐
ményes megnyilvánulása. A damaszkuszi 
úton történteket mindannyian ismerjük, 
de a tudásból sosem lehet elég.

Lássuk az eseményeket! „Útközben, 
amikor éppen Damaszkuszhoz közele‐
dett, hirtelen mennyei fény ragyogott föl 
körülötte. Földre esett, hangot hallott: 
Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig 
megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így vá‐
laszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. 
De kelj föl, menj be a városba, és ott 
megmondják neked, mit kell tenned. A 
vele utazó férfiak hallották ugyan a han‐
got, de senkit sem láttak. Saul pedig egy‐
általán semmit sem látott. Kézen fogva 
vezették be Damaszkuszba, és három na‐
pig nem látott, nem evett és nem 
ivott.” (Apcsel9.) Döbbenetes, ugye? Jé‐
zus milyen higgadtan beszél bigott, vér‐
szomjas üldözőjével! Ettől Saul meg‐
nyugszik, megrendül s magába száll: Kit 
üldözök én? Ki vagyok én hozzá képest?

Nos, élt akkoriban Damaszkuszban egy 
tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr lá‐

tomásban így szólt hozzá: Kelj fel, menj 
el abba az utcába, amelyet Egyenes utcá‐
nak hívnak, és keresd meg Júdás házában 
Sault. Anániás így válaszolt: Uram, so‐
kaktól hallottam erről a férfiról, mennyi 
rosszat tett szentjeid ellen Jeruzsálemben, 
és ide is meghatalmazást kapott a főpa‐
poktól, hogy elfogja mindazokat, akik se‐
gítségül hívják a Te nevedet. Ezt felelte 
neki az Úr: Menj el, mert választott esz‐
közöm ő, hogy elvigye nevemet a népek, 
a királyok és Izráel fiai elé. Anániás pedig 
elment, és bement abba a házba, rátette a 
kezét, és ezt mondta: Testvérem, Saul! Az 
Úr Jézus, aki megjelent neked az úton, 
azért küldött engem, hogy újra láss, és 
megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, 
mintha pikkelyek estek volna le a szemé‐
ről, újra látott, azután felkelt, és megke‐
resztelkedett, majd miután evett, erőre 
kapott. Néhány napig együtt volt a da‐
maszkuszi tanítványokkal, és azonnal hir‐
detni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus 
az Isten Fia.

Mindenki csodálkozott, aki hallotta és 
így szóltak: Hát nem ő az, aki üldözte Je‐
ruzsálemben azokat, akik segítségül hív‐
ják ezt a nevet, aki ide is azért jött, hogy 
megkötözve a főpapok elé vigye őket? 
De Saul egyre jobban fölbátorodott, és 

zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, 
bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisz‐
tus. Amikor már jó néhány nap eltelt, a 
zsidók elhatározták, hogy végeznek vele.

Megjegyezhetjük, hogy nem véletlenül 
gondolták így. Saját lelkünkbe tekintve 
mi is tudjuk, hisz sokszor tapasztaltuk, 
hogy milyen erős a hajlamunk a felületes 
ítélkezésre.

Azt is tudjuk a Szentírásból, hogy a vá‐
rosfalon keresztül, kosárba rakva, mene‐
kítették ki Sault Damaszkuszból. Vissza‐
térve Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a 
tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, 
mert nem hitték el, hogy tanítvány. Mi ta‐
lán hittünk volna neki? Gondoljunk bele, 
hogy valóságos harc dúlta a zsidóságot 
Messiásügyben! Barnabás azonban maga 
mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és el‐
mondta nekik, hogyan látta Saul az Urat 
az úton, beszélt is vele, és milyen bátran 
szólt Damaszkuszban Jézus nevében.

Áldj meg, Urunk, bennünket a megtért 
Saul, azaz Szent Pál hitével és bátorságá‐
val, hogy a törvényeidet kiforgató vilá‐
gunkban kezeddé, lábaddá, füleddé, sze‐
meddé és száddá váljunk!

(Czakó  Gábor  cikke  alapján)

PPááll  ffoorrdduulláássaa

Alapítványunk 2020ban Magyar Falu Program Falusi Civil 
Alap keretében sikeresen pályázott, melyből 2021es program‐
jaink kerültek megvalósításra.

A kialakult járványhelyzet megnehezítette, de meg nem hiú‐
sította terveinket, így az alábbi eseményekkel próbáltuk gazda‐
gítani közösségeink életét:

Házasság hete – február 8-14. 
Az elköteleződés ünnepe alkalmával online kapcsolatépítésre 
hívtuk a házaspárokat

Családi Piknik – augusztus 21. 
Játékos délután kisgyermekes családok körében

Termelői Piac és Kézműves Forgatag – szeptember 4. 
Délelőtt a környék termelőinek portékáit kóstolhattuk meg, ez 
idő alatt a gyerekeket varázslóiskola várta, majd délután kezde‐
tét vette kézműves foglalkozások sokasága, melyet színi előadás 
tarkított és egy fergeteges táncház zárt.

Mid van, amit nem kaptál? 
– december 3. Beszélgetés Dr. Beer Miklós nyugalmazott püs‐
pök atyával

Vacsorával és bemutatóval egybekötött borest 
– december 11. 

Vendégünk volt Major Levente, abasári borász, aki számunkra 
a borkészítés egy teljesen új dimenzióját mutatta be. 

Találkozzunk 2022ben is!
Tizenhárom  Almafa  Alapítvány

AAllmmaaffaa  aa  MMaaggyyaarr  FFaalluubbaann
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Február 2án szerdán lesz 
Urunk bemutatásának, Gyer‐
tyaszentelő Boldogasszonynak 
az ünnepe. Templomunkban 
reggel 7 órakor és este 6 órakor 
tartunk szentmisét. A szentmi‐
sék keretében gyertyaszentelést 
végzünk.

Február 3án, csütörtökön 
lesz Szent Balázs püspök és 
vértanú ünnepe. Az esti szent‐
misén Balázs áldásban részesít‐

jük a Kedves Testvéreket. Akik 
aznap nem tudnak szentmisén 
részt venni, a rákövetkező va‐
sárnapi szentmisék végén része‐
sülhetnek a Balázsáldás szent‐
elményében.

Február 3án kezdődik a Lo‐
urdesi kilenced, melyet a Ked‐
ves Testvérek a reggeli szent‐

misék után, az esti szentmisék 
előtt, vasárnap pedig a fél 10
es szentmise előtt végeznek a 
szokott módon.

Február 4én lesz a hónap el‐
sőpénteke, ezen a napon a szo‐
kott módon keressük fel ottho‐
nukban az idős beteg Testvé‐
reket.

Február 6án, vasárnap dél‐
után 3 órára várjuk a plébániá‐
ra jegyesoktatásra azokat a pá‐
rokat, akik az idei évben szeret‐
nének templomunkban házas‐
ságot kötni. Azokat az 
érsekvadkerti jegyeseket is vár‐
juk, akik máshol fognak temp‐
lomi házasságot kötni.

Február 27én országos gyűj‐
tés lesz a katolikus iskolák ja‐
vára.

EEggyyhháázzkköözzssééggii  hhíírreekk

Az Érsekvadkerti Egyházközség rajzpá‐
lyázatot hirdet, Érsekvadkert 800 éves 
évfordulója alkalmából.

A pályázat témái az alábbiak lehetnek: 
Településünk népviselete, szokásai. Ér‐
sekvadkert története, épületei, tájai. Val‐
lási életképek a falunkban.
A pályázatot három korcsoportban hir‐
detjük meg és osztunk ki díjakat:
1-4. osztályos tanulóknak, 5-8. osztályba 

járóknak és a 14-18 éves korcsoportnak.
A pályázati munka elkészítési techniká‐
ja, a rajz mérete szabadon választható!
A pályázati anyag leadási határideje: 
2022. április 30.

A pályázattal kapcsolatban további in‐
formációt GenerálBartók Ágnes hittanár 
a 06305028214es telefonszámon, va‐
lamint személyesen Máthé György plébá‐
nos atyánk ad.

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss

2022. február 25én, pén‐
teken az esti szentmisét 
követően (19 órától) éves 
közgyűlés lesz a Kolping 
házban. A beszámolók és 
az ez évi tervek ismerteté‐
se mellett sor kerül a tiszt‐
újításra is. Mindenki meg‐
jelenésére számítunk. A 
jelenlétünkkel is tanúsko‐

dunk a szervezethez tarto‐
zásunkról! Ez az együttlét 
lehetőséget ad a házunk 
működési alapjául szolgáló 
tagdíjak befizetésére is.

2022. május 21én ün‐
nepeljük 30. születésna‐
punkat, amely a minden 
egyházközségünkhöz tar‐
tózó testvérünk számára is 

nyitott szentmisével veszi 
kezdetét. A szentmisét az 
alakulásunk idején itt lévő 
káplánunk, Székely János, 
szombathelyi megyés püs‐
pök atya mutatja be. A 
részletes ünnepi program‐
ról, és az eddig történő 
rendezvények részleteiről 
a vasárnapi szentmisék 
után, valamint az elektro‐
nikus hírlevelekből kapha‐
tunk információkat.

KKoollppiinngg  hhíírreekk

Szent Balázs örmény szü‐
letésű volt. Olyan példa‐
mutató életet élt, hogy 
Szebaszte város püspöke 
lett. Egy barlangból irá‐
nyította híveit, melyet 
vadállatok őriztek, ame‐
lyek háziállatok módjára 
engedelmeskedtek neki. A 
város helytartója, Agricola 
még 316ban is folytatta 
az üldözést, amit Licinus 
császár rendelt el. A hely‐
tartó először vízbefojtás 
általi halálra ítélte. Abba a 

tóba kellett volna vetni őt, 
amelybe korábban azokat 
a keresztény asszonyokat 
fojtották, akik odaszórták a 
helytartó házi isteneit. A 
bölcs, csodatevő püspök, 
amikor a tóhoz vitték, a 
következőt tette: a partra 
érve rövid áldást adott a 
számára halált jelentő tóra, 
aztán a tó közepéig sétált. 
Ott megfordult, és barátsá‐
gosan felszólította bíráit, 
hogy saját isteneikbe vetett 
hitük alapján kövessék őt a 

vízen járva. A legenda sze‐
rint a megrémült hivatal‐
nokok közül hatvannyol‐
can nyomban megtapasz‐
talták, mennyit ér valójá‐
ban az államilag elrendelt 
istenek segítsége, mivel 
ennyien fulladtak bele a 
tóba közülük.

Szent Balázs püspököt 
ezek után újabb kínzásokat 
követően lefejezték.

(K.É. )

Három  király
Három jeles férfiember,
telve égi bölcselettel,
S csillag-ragyogástól égve
Betlehem városba tér be.
Jó szívükben tiszta szándék,
tevéik hátán ajándék:
arany, tömjén, mirha, drága,
S nagy lelkük hű adománya:
tiszteletteljes imádat.
Bámulják e kicsiny házat,
hol a gyermek király, égi,
Ki a mennyet visszafényli,
Kinek arcán égi öröm.
A három férfiú köszön,
majd leborul halkan, csendben.
Szemeikből dús könny cseppen,
hisz, hát lelkük boldog mostan:
hittek, bíztak, S lám, áldottan
célhoz értek. Szent igézet!
Itt van Ő, S már tűzzel égnek.
Az új király: Jézus, csoda.
Érzik, megérkeztek, haza.
Földöntúli szeretettel
túlcsordul most három ember,
három bölcs, nagy tudós elme.
Ó, mily nagy Isten kegyelme!
Boldog óra, midőn látnak
egy kisdedet nagy királynak,
az Úr Jézust, kit úgy vágytak.

(Érsekvadkert,   2021.   I.   6.   BB)

SSzzeenntt  BBaalláázzss  vvéérrttaannúússáággaa
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Szentmiseszándékok

1. Kedd  
2. Szerda  Záhorszki József, szülei, testvérei, 

apósa, anyósa, vejei, Boda és a Záhorszki 
család tagjai

3. Csütörtök  
4. Péntek  
5. Szombat  Híves, Mrekvicska és a Valcz 

család élő és elhunyt családtagjai, valamint 
Virág Vanda és szülei lelki üdvéért

 Balogh János, felesége Pistyur Emerencia, 
lányuk Mária, élő és elhunyt családtagok

 Csontos István 3. évforduló, szülei, apósa, 
anyósa, ifj. Verebes Ignác és nagyszülők, 
Viczián Tiborné lelki üdvéért

6. Vasárnap  
7. Hétfő  
8. Kedd 
9. Szerda  

10. Csütörtök  Belencsák Istvánné Erdős Ilona lelki üdvéért
11. Péntek  
12. Szombat  Kovács István és Orem Piroska 50. 

házassági évfordulón hálából
 Csernák Katalin, édesapja, a család élő és 
elhunyt tagjai

 Fábián Ferencné Kristók Mária, férje, 
szüleik, testvéreik és hozzátartozók

 Kristóf Sándor, fia, szülei, apósa, anyósa, élő 
és elhunyt családtagok

 Híves Mihály, szülei, Pistyúr Ignác, felesége 
Szlúka Erzsébet és gyermekeik

 Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária, fiuk 
Ignác, valamint a család élő és elhunyt tagjai

 Egy család élő és elhunyt hozzátartozóiért
 Zacharné Híves Zsuzsannáért, szüleiért és 
nagyszülőkért

13. Vasárnap  Buzás Ildikó és nagyszülei
14. Hétfő  
15. Kedd  
16. Szerda  
17. Csütörtök  Takarékszövetkezeti dolgozókért
18. Péntek  
19. Szombat  Kiss Andrásné Kristóf Julianna, élő és 

elhunyt hozzátartozók
 Szlúka András, felesége Szabó Margit, 
Konopás István és szülei

 Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, szülei és 
testvérei

 Hálából
20. Vasárnap  Pinke Kálmánné Szabóki Rozália, férje, 

vejük István és nagyszülők
 Kocsisné Urbán Erzsébet, testvére István, 
édesapjuk, nagyszülők, élő és elhunyt 
hozzátartozók

 Molnár Lajosné Pistyúr Erzsébet 31. 
évforduló, szülei, apósa, anyósa, két testvére 
és élő hozzátartozók

 Konopás István, felesége Nagy Ilona, a 
család élő és elhunyt tagjai

21. Hétfő  
22. Kedd  Záhorszki János 10. évforduló, szülei, 

testvére
23. Szerda  
24. Csütörtök  
25. Péntek  Molnár, Urbán, Valkó család elhunyt tagjaiért 

és Fábián Ferencné lelki üdvéért
 Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, 
szüleik és testvéreik

26. Szombat  Őszi István, fia István, élő és elhunyt 
hozzátartozók

 Boda Gergely, felesége Kordics Mária, élő 
családtagok

 Farkas, Hegedűs és Valkó család élő és 
elhunyt tagjaiért

 Fábián János, felesége Jakubecz Mária 20. 
évforduló, szüleik, testvéreik, Szabó Ignác, 
felesége Kosztrihán Emerencia 10. évforduló, 
fiuk János, menyük Ágnes, szüleik és 
testvéreik

 Deszpót Ferencné 2. évforduló, elhunyt 
hozzátartozók

 Kosztrihán Józsefné 1. évforduló, férje, fiai, a 
Kosztrihán család halottai

27. Vasárnap  Jakubecz János, felesége Szabó Ilona 10. 
évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

 Molnár István 25. évforduló, felesége 
Jakubecz Erzsébet 30. évforduló, szülei és 
hozzátartozók

28. Hétfő  

Temetések 
2021. év
57. Temela Dániel 

(Temela Zoltán és Bolla Veronika  szülők gyermeke) 
élt 2 hetet

58. Ubrankovics Károlyné Demén Valéria (1957)
59. Őszi István (1965)
2022. év 

1. Molnár Imréné Kovács Margit (1934)
2. Majer Istvánné Szabó Margit (1938)
3. Szrenka Lászlóné Ács Mária (1948)
4. Kovács András (1964)
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