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Jézus fogantatását, 
Urunk megtestesülését 
ünnepeljük Gyümölcs‐
oltó Boldogasszony ün‐
nepén. Keleten a legré‐
gebbi időktől az egyik 
legnagyobb ünnep, Ró‐
mában a keleti szárma‐
zású I. Sergius pápa 
(687–701) honosította 
meg Annuntiatio Domi‐
ni (az Úr hírüladása) 
néven. 692ben említik 
először, amikor a trullai 
zsinat helyesnek ítélte 
nagyböjtben való ün‐
neplését – valószínűleg 
ekkor már hosszú ideje 
a jeles napok sorába 
tartozott. Korábban, 
Ravennából származó 
adatok szerint a kará‐
csonyt megelőző vasár‐
nap emlékeztek meg az 
angyali üdvözletről.

Ezen a napon, ahogy 
karácsony ünnepén is, a 
hitvallás „...megteste‐
sült a Szentlélek erejé‐
ből, Szűz Máriától, és 
emberré lett...” szavaira 
térdet hajtunk.

A hírüladás napjának 
egyik sajátossága, hogy 
fényét elhomályosítani 
látszik a nagyhét és 
húsvét ünnepének kö‐
zelsége. Hiszen rend‐
szerint vagy éppen csak 
megelőzi ezeket, vagy 
ha egybeesnék velük, 
akkor elhalasztásra ke‐
rül, és csak utánuk kö‐
vetkezik az első közna‐
pon, húsvét második 
hetének hétfőjén. Azon‐
ban úgy tűnik, a koráb‐
bi évszázadokban ez 
egyáltalán nem jelentett 
akadályt, sőt éppen ez a 

szoros közelség volt hi‐
vatott kiemelni az ün‐
nep hitbéli jelentőségét.

Az ünnep Rómából, 
a 7. századból szárma‐
zó miseszövegének ék‐
köve a mise kollektája, 
vagyis a fő könyörgése. 
E retorikai remekmű 

értékét mi sem bizo‐
nyítja jobban, mint 
hogy mind a mai napig 
olyan imádság, amelyet 
számtalan katolikus hí‐
vő betéve tud, és nap 
mint nap imádkozik: 
„Kérünk téged, Úristen, 
öntsd lelkünkbe szent 
kegyelmedet, hogy akik 
az angyali üzenet által 
szent Fiadnak, Jézus 
Krisztusnak megteste‐
sülését megismertük, az 
ő kínszenvedése és ke‐

resztje által a feltáma‐
dás dicsőségébe vites‐
sünk.”

A II. vatikáni zsinat 
után megújított liturgiá‐
ban ez a könyörgés ad‐
vent negyedik vasár‐
napjára került át, azt 
megelőzően pedig már‐

cius 25e áldozás utáni 
könyörgéseként szere‐
pelt.

A könyörgés a meg‐
testesülés, a keresztre 
feszítés és a feltámadás 
misztériumát összekap‐
csolva foglalja össze 
Krisztus üdvösséget 
hozó művét, amelyből 
– Isten kegyelméből – a 
keresztény ember is ré‐
szesedhet. Az a teológi‐
ai gondolkodás, amely‐
ben ez a könyörgés 

megszületett, e három 
misztérium egységében 
ismerte fel a keresztény 
megváltás lényegét, 
amit megerősített az az 
ősi hagyomány, amely 
szerint Jézus március 
25én halt kereszthalált. 
E könyörgés annak a li‐
turgikus elvnek a remek 
példája, hogy mivel 
Krisztus életének 
egyetlen mozzanata 
sem érthető önmagá‐
ban, ezért az Egyház 
egyiket sem pusztán 
önmagában, összefüg‐
géséből kiszakítva ün‐
nepli. (Csigi Péter)

Az ünnep magyar el‐
nevezése onnan ered, 
hogy a fák oltását ná‐
lunk ez idő tájt szokták 
végezni. Országszerte 
általános szokás volt, 
hogy ezen a napon kell 
oltani, szemezni a fá‐
kat, hiszen Szűz Mária 
is most fogadta méhébe 
Jézust.

Legrégibb liturgikus 
emlékeink is számon 
tartják az ünnepet – az 
ünnepi szentmise litur‐
giájához Padányi Bíró 
Márton följegyzése 
szerint hozzátartozott a 
leborulás régi magyar 
hagyománya:

„Karácsony napján és 
a Szűz Mária napjain, 
főképpen pedig Gyü‐
mölcsoltó Boldogas‐
szony, vagyis az Ige 
testesülése és foganta‐

tása napján a misemon‐
dó pap az isteni szolgá‐
latban lévő több társai‐
val együtt az oltár elei‐
be mégyen. Ott a 
legelső, legalsó grádi‐
cson éppen a földig le‐
borul, így imádja a 
megtestesült Igét, és az 
isteni kegyességnek eb‐
ben kinyilatkoztatott 
titkát ilyen alázatosság‐
gal tiszteli.”.

„A föld és a menny a 
Te »igen«edre vár, ó 
legtisztább Szűz. Szent 
Bernát szavai ezek, hí‐
res, szép szavak. Várják 
„igen”edet, Mária. 
Várják „igen”edet. 
Egy édesanya, akinek 
szülnie kell. Egy férfi, 
akinek személyes, csa‐
ládi, társadalmi felelős‐
séget kell vállalnia, vár‐
ja igenlésedet.

S itt következik Má‐
ria válasza, itt a válasz, 
melyet egy édesanya 
ad, íme egy fiatal as‐
szony válasza: egy 
igen, mely egész életre 
szól.” (Szent II. János 
Pál pápa)

Istenünk, te azt akar‐
tad, hogy örök Igéd a 
Szent Szűz méhében 
emberi testet öltsön. 
Add, kérünk, hogy mi, 
akik Megváltónkat va‐
lóságos Istennek és va‐
lóságos embernek vall‐
juk, isteni természeté‐
nek is részesei lehes‐
sünk. Aki veled él és 
uralkodik a Szentlélek‐
kel egységben, Isten 
mindörökkön örökké. 
Ámen.
Magyar  Kurír/ (bh)
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Dr. Osztie Zoltán, Budapest Belvárosi 
templom plébánosa 2022. február 24én, 
csütörtökön az esti szentmisét követően a 
fenti címmel tartott előadást templomuk‐
ban. Zoltán atya azzal a kedves megem‐
lékezéssel kezdte előadását, hogy ezelőtt 
40 évvel  1982ben  ezen a helyen 
kezdte meg kápláni működését, melyeket 
többek között a nyergesújfalui Központi 
Szemináriumi szolgálat is követett.

Jól hallható volt beszéde, öblös, tenor 

hangja templomunkban, amely teljesen 
megtelt az ismét találkozáskor a tiszteleté‐
re. Az elhangzott gondolatokból most 
megosztanék néhányat azokkal a testvé‐
rekkel, akik valamilyen oknál fogva csak 
az újságon keresztül válhatnak részeseivé 
Zoltán atya gondolatainak.

Bevezetőjében köszöntötte a jelenlévő‐
ket, megemlékezett a település 800 éves 
fennállásáról, valamint arról, hogy hívő 
elődeink a hosszú, küzdelmes évszázado‐
kon keresztül is megőrizték keresztény 
identitásukat.

A mai viharos időkben már nem keresz‐
tény voltunk a tét, hiszen támadások érik 
emberségünket is. Ezért napjainkban már 
emberségünk megvédése is kérdés. Ke‐
resztény küldetésünk, hogy megvédjük 
puszta ember voltunkat is!

Statisztikai adatok kapcsán említette, 
hogy 300 millió embert ér ma támadás 
meggyőződése miatt. Minden nap 13 ke‐
resztény testvérünk hal meg, mert keresz‐
ténynek vallja magát. Ám ennek ellenére 
is templomokat, iskolákat épít és újít fel 

számos keresztény közösség szerte az 
egész világon.

Nyolcszáz év nagy idő. A mi keresztény 
őseink is megépítették ezt a templomot, és 
azt hittel, emberséggel, imádságos lélek‐
kel be is töltötték. Mert nem elsősorban 
halat kell adni az embereknek, hanem meg 
kell tanítani őket halászni: boldogulni az 
életben.

Ma kereszténységünket éri a támadás. A 
RákosiKádár korszakban 11 ezer szerze‐

test likvidáltak (kivégeztek, megnyomorí‐
tottak), deportáltak, kitettek az utcára 
egyik napról a másikra. Sokat börtönbe 
zártak hite, meggyőződése miatt. Mindezt 
a kommunista, istentagadó diktatúra mű‐
velte. Ma ott tartanánk keresztény identi‐
tásunkban és kultúránk megőrzésében, 
mint Bajorország, a katolikus Ausztria 20
30 évvel ezelőtt. Mivel Európába ma be‐
hatolt a vallási liberalizmus, és újjá evan‐
gelizálása ma esedékes (vö.: Szent II. Já‐
nosPál beszédei). Keresztények tömege 
szenved hite, meggyőződése miatt. Sokan 
gyűlölik az egyházat, Jézus Krisztust. 
Gyűlölik az embert. Ma az igaz emberség 
megvallása is bátorság (vö.: egyneműek 
házassága). Aki nem fogadja el, hogy fér‐
fi vagy nő, az gyűlöli önmagát is. Ennek 
következménye a családok szétesése. 
Szent József, az Egyház védőszentje le‐
gyen a családapák példaképe. Tudott Is‐
tenre hagyatkozni, Őrá figyelni. Hű és 
okos szolga, akit Isten háza urául rendelt. 
Szerette családját, övéit. Ma a fiatalok 
sokszor nem szeretik önmagukat. Eret 

vágnak magukon, bőrükön, mert gyűlölik 
önmagukat? Miért? Mi a szeretet? Igent 
mondok rád, elfogadlak téged, úgy ahogy 
vagy. Naponta 28szor kell megkapni csa‐
ládtagjaidtól, kedves édesanya, édesapa, 
fiatalok: jó, hogy vagy, szeretlek téged. 
Asszonyok, férfiak! Dicsérjük egymást! 
Kölcsönösen mondjatok köszönetet nap 
mint nap újra egymásnak.

Egyik állomáshelyén új főnöke ezzel fo‐
gadta: „Zolikám, örülök, hogy téged küld‐
tek. Jó, hogy vagy, úgy vagy jó, ahogy 
vagy.” Nándi bácsi (plébános főnöke) egy 
nagy Igen volt Istennek, életét és papi 
szolgálatát illetően – vallja róla Zoltán 
atya. Principálisa ezt a véleményét mond‐
ta a szocializmusról akkor: „Elfogadom a 
létét, de nem szeretem!” Ő maga is vallja, 
hogy keresztény ember istentagadó pártra 
ne szavazzon (vö.: egy magát keresztény‐
nek tartó politikust is idézett a mihez tar‐
tás végett: az ördöggel is szövetkezem cé‐
lom elérése érdekében. Jézus világosan 
megmutatta számunkra, hogy a Sátánnal 
nincs alku.) Olyan keresztény demokrata 
pártra adjuk le szavazatunkat, aki az Egy‐
ház szociális tanítását vallja és hűséges az 
Egyház tanításához (vajon vane ilyen 
párt, kérdezem én?). A jó cél megvalósítá‐
sa érdekében nem lehet rossz eszközöket 
használni. Nem manipulálható az ember. 
Alternatív megoldások. Műtesd át a gyer‐
mekedet, döntsön milyen nemű óhajt len‐
ni: férfi avagy nő? Lehet összefeküdni fi‐
úknak, lányoknak. Lehet homoszexuális 
kapcsolatban lenni. Tényleg? Lehet, sza‐
bad választani nemiséget.  Nincs alterna‐
tívája a házasságnak és a családnak!

A férfiak hol vannak a templomainkból, 
keresztény közösségeinkből (tisztelet a ki‐
vételnek)? Szent József nincs a helyén 
Egyházunkban! Legyen eszménykép az ő 
férfias keménysége (kellenek a férfi esz‐
mények: ilyen Szent László király, Boldog 
BatthyányStrattmann László orvos is). A 
napokban meghalt édesanyám. Mi hisszük 
a test feltámadását. Láttam őt az ágyon pi‐
henni holthaloványan. Ő az én édes‐
anyám.

Beszélgettem állományban lévő kato‐
nákkal… Egyikük vallotta. Ők honvédek. 
Védik a hazát. Milyen szép. – Néptánco‐
sokkal találkoztam. Milyen szép magyar 
táncuk és ruhájuk. Ilyenek vagyunk mi, 
magyarok. Büszkék hagyományainkra. Ez 
a miénk, hagyományaival értékeivel 
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együtt. Honszeretet, népszere‐
tet. A fa, amelynek elvágják a 
gyökereit, többé nem él. Ma‐
gyar kereszténység, magyarok 
összetartása, egysége határain‐
kon innen és túl (Csíksomlyói 
búcsúk a Nyeregben). Mit je‐
lent Kárpátalján magyarnak 
lenni? Határainkon túl élő ma‐
gyar testvéreink többet küzde‐
nek magyarságukért, mint mi, 
az anyaországban élők. Mit je‐

lent 20e Ftból élni. Beregszász 
és egész Kárpátalja görögka‐
tolikus magyarjait ma is támo‐
gatta a Magyar Állam, és álta‐
lában felekezetekre tekintet 
nélkül a Magyar Szent Korona 
minden magyarját határainkon 
túl is. Kormányunk segíti, 
hogy megmaradjunk szülő és 
anyaföldünkön rendületlenül. 
Épít és újít iskolákat, templo‐
mokat. Soha ennyi segítség 

nem volt még! (vö.: Reményik 
S.: Ne hagyjátok a templomot 
s az iskolát c. verse).

Ember kell a gátra, testvé‐
rek! Ma is, sőt: ma még in‐
kább! És a keresztény ember 
tud a gáton küzdeni.

Választások közelednek. 
Élethalál harc ez. Nem pártpo‐
litikáról van szó. Pap nem po‐
litizál. Hanem mégis: a tét az 
életünk. Mi, magyarok védtük 

(vö.: hódoltság kora), és ma is 
védjük Európát. Védőbástyája 
vagyunk nyugatnak.

Összefoglalva: Három iden‐
titás, önazonosság legyen prog‐
ramunk! Isten, Haza, Család.

Érsekvadkert,  
2022.   február  24.  

József  atya  jegyzete 
alapján

Fotó:  Kristók  J.

Húsvétot ünnepelünk. Krisztus halálá‐
nak és feltámadásának ünnepét. A legna‐
gyobb áldozatot hozta meg értünk, életét 
adta szeretetből. Nekünk nem feltétlenül 
kell életünket áldozni másokért.
Másképpen, egyszerűbben kifejezhetjük 

a szeretetünket a hétköznapokban. Erre 
nézzünk néhány példát:
Mi is a szeretet?
 A szeretet az nem a nagy nyilatkoza‐
tok, hanem az egyszerű dolgok ok nél‐
küli cselekedetei.

Vagyis:  Kérsz egy kávét?  Fáradt 
vagy?  Miben segíthetek?
 Vagy egy telefonhívás, egy váratlan le‐
vél, egy szívből szóló meghívás, egy sé‐
ta kettesben.
 Egymásnak minden ok és számítás nél‐
kül megtenni dolgokat!
 Elfogadni egymást olyannak, amilyen, 
hallgass a szívedre és ne siess!
 Nézni egymást, a szív és a lélek sze‐
mével. A kimondott szó hazug is lehet, 
de a szemeink soha nem hazudnak!
 Egyszerűen együtt lenni, nem csak tes‐
tileg, hanem lelkileg is: ez a szeretet! 
Miért kell várni addig, míg meghal vala‐
ki, és akkor kimondani azt, hogy „Sze‐
retlek”?
 A szeretet nem bíráskodás, nem kritizá‐
lás, és nem ítélkezés. Képesek legyünk 
azt kimondani: „A te helyedben én sem 
tudtam volna jobban csinálni”  vagy 
irigység nélkül mondani: „Csodálatos, 
amit tettél!”
 Ez ennyire egyszerű, nem bonyolult. 
De ha szeretet nem lakozik bennünk, 
mindent elmulasztunk az életben!
 Akiben szeretet van, és őt is viszont 
szeretik, az egy kiváltság és annak az 
élete rendkívüli, annak ragyognak a sze‐
mei és a lelke meleget sugároz!
Isten szeret! Annyira szeret, hogy éle‐
tünkért feláldozta életét a keresztfán, 
hogy a húsvét fénye mindig mutassa 
számunkra a helyes utat.
A szeretetet leginkább a családi kapcso‐
latainkban tudjunk a legintenzívebben 
megélni: Házastársunkkal, gyermeke‐
inkkel, unokáinkkal, nagyszüleinkkel, 
unokatestvéreinkkel, de nem hagyhatók 
ki ebből a sorból nagyobb családunk, az 
Egyház és annak részét képező közössé‐
gek sem.

Ezekkel  a  gondolatokkal  kíván 
kegyelemben  gazdag  húsvétot 

olvasóinak  a  Vadkerti  Harangok.

(Bruno  Ferrero  írása  alapján. )

AA  sszzeerreetteett  mmiisszzttéérriiuummaa



Vadkerti  Harangok4

„Ha nem kötelezed el magad tudatosan a 
legfontosabb dolgok iránt, akkor tudatta‐
lanul a lényegtelen dolgok iránt kötelezed 
el magad: függés a sürgősségtől”. (R. 
Covey)

Február 16án este 6 órától a Kolping
ház adott otthont a Tizenhárom Almafa 
Alapítvány (Kolping családunk tagjai és 
szimpatizálók fiatalok csapata) szervezé‐
sében a Házasság Hete keretében megva‐
lósult beszélgetős estnek. Az esemény ta‐
núság tevői Gorove László és felesége, 
Krisztina volt, akik egymást váltva osz‐
tották meg velünk a több mint negyven‐
évi házasságuk tapasztalatait, az örömö‐
ket és a krízishelyzeteik legyőzését.

Közös életük során az istenhit sokszor 
vált kitapinthatóvá. Hogy ezt mi is meg‐
tapasztaljuk, fontos, hogy tudjunk hinni, 

és ahhoz is igazítsuk az életünket, még 
akkor is, ha az áldozatvállalással jár.

Isten, Család, Haza. Nem véletlenül 
ebben a sorrendben folyt a beszélgetés, 
hisz Isten után a családnak kell következ‐

nie értékrendünkben, amely a Hazát is 
fölemeli.

Először a hit kérdését jártuk körbe. 
Tény, hogy nincs olyan ember, aki nem 
hisz valamiben, valakiben. Ezt alátá‐
masztja az is, hogy tudásunk nagy része 
is hiten alapszik, mert elhisszük a földrajz 
tanárnak, hogy létezik Afrika, ahol még 
soha sem jártunk. Ilyen alapon hisszük a 
bolygók mozgását, az orvos gyógyító 
szándékát és számtalan elfogadott infor‐
mációt.

A hit személyes kapcsolatot és dina‐
mizmust is igényel, legyen az tanár, kuta‐

tó, orvos, pap, Isten. Mérje fel a kedves 
olvasó azt, hogy tudásszintje eléréséhez 
kinek és mit hitt el az élete során! 

Sok jó gondolatot hallhattunk az estén. 
Ami engem nagyon megfogott, a világi 

dolgainkban jól használható, Isten képe‐
ink gyűjteménye volt, amit vázlatosan 
most megosztok Önökkel.

Távoli istenkép, amikor elismerem az 
Isten létét, de nem engedem magamhoz 
közel. Vannak, akik a haver Istenképet te‐
kintik magukénak, ám elfeledkeznek ar‐
ról, hogy a „haverjuk” tiszteletet is érde‐
mel. Találkozhatunk a jóságos nagypapa 
Istenképpel is. Úgy szeret bennünket az 
Isten, mint a nagyapánk, akinél tetteink‐
nek nincs következménye.

Könyvelő Istenkép is létezik való vilá‐
gunkban, aki mindent beír az életünk 

IIsstteenn,,  CCssaalláádd,,  HHaazzaa!!
Házasság  heti  gondolatok
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Február 25én, az esti szentmisét követő‐
en tartotta a tisztújítással egybekötött 
közgyűlését Kolping családunk. A telt há‐
zas nagyteremben beszámolókat hallhat‐
tunk a mögöttünk hagyott évben megva‐
lósult felnőtt és ifjúsági programokról és 
az egyesület gazdálkodásáról Bízva a 
külső körülmények jó irányba fordulásá‐
ban, az együttgondolkodás elősegítése ér‐
dekében ismertetésre kerültek tervezett 
programjaink (pl. minden hónap második 
vasárnapján a nagymise „gitáros mise”), 
melyről a hónap utolsó vasárnapján meg‐
jelenő Vadkerti Harangokban és a levele‐
ző listákon kapunk pontosabb informáci‐
ókat, azok esedékessé válásakor.

A közgyűlés záró eseményeként került 
sorra vezetőségünk megválasztására. 
Nem másra várva, az ő irányításukkal vé‐
gezzük közösségépítő feladatainkat. 
Megbízatásuk négy évre szól, mely idő‐
szakban ők képviselnek bennünket a vi‐
lág felé.

Az új vezetőséget az alábbi kolpingos 
testvérek alkotják: Máthé György plébá‐
nos atya a lelki vezetőnk (prézesünk). El‐
nökként dr. Molnár Arnold, gazdasági ve‐
zetőként Szabó János, titkárként Molnár 
Balázs, míg ifjúsági vezetőként Fábián 
Balázs kapott bizalmat a választáson. 
Gratulálunk nekik!

Lapzártánk idején befejeződik a há‐
zunk felújítása, melyet a 30. születésnapi 
előkészület jegyében, csapatépítő tré‐
ningként, udvari nagytakarítás követ. 
Ugyanebben az időszakban egyórás 
(pontos időpont a templomi hirdetés és 
honlap alapján ismerhető meg) szentség‐
imádás is lesz a BÉKÉÉRT.

Kolping családunk is bekapcsolódott az 
ukrajnai testvéreink számára indított or‐
szágos gyűjtésbe. A fiataljaink által lebo‐
nyolított célirányos és nagy értéket kép‐
viselő gyűjtés az MKSZen kerül a hábo‐
rú miatt nehéz helyzetbe került testvérek‐
hez.

KKoollppiinngg  hhíírreekk
könyvébe. Számon is kéri azokat, hisz a 
megbocsátás tényét nem fogadjuk el. Is‐
tenképünk a kemény bírót tükrözi akkor, 
ha úgy gondoljuk, az Istennek nem lehet 
megfelelni. Ő csak elítél.

Sokan vagyunk úgy, hogy az Istent tűz‐
oltóként tartjuk számon. Csak akkor hív‐
juk, amikor baj van. Egyébként nincs rá 
szükség. Végezetül a teljesítmény Isten‐
képet jártuk körül. Ebben az esetben csak 
a tettek számítanak, nem az, aki vagyok.

Fontos Istenkép a gondoskodó atya is. 
Mi, szülők ugye a félre siklott életű gyer‐
mekünket is gyermekünknek tekintjük. 
Az Isten tudja, kik vagyunk. Azt is tudja, 
hogy sokszor eltávolodunk Tőle. Ám Ő, 
mint a tékozló fiút az édesapja, mindig 
hazavár bennünket, ha élünk a hazatérés 
szándékával.

Az Istenképek közül biztos ráismerünk 
arra, amely köré csoportosul családi éle‐
tünk, és végezzük napi feladatainkat ott‐
hon és a munkahelyen. Mindig nagyon 
fontos az, hogy megtaláljuk az egyen‐
súlyt a családi élet és a munkavégzés kö‐
zött, hisz ez az egyensúly viszi előre a 
párok közötti dinamikus kapcsolatot. Időt 
kell találni és egymásra szentelni egy‐
másra, hisz ez a szabadidőnk egybeesését 
is jelenti. Ekkor tudunk a legfontosabb 
dolgok mellett és együtt elköteleződni. 
Ennek elmaradása esetén a feszültség vá‐
lik úrrá a történésekben, melynek sajátos 
jellemzője, hogy nem a házastársam bol‐
dogságát, hanem az enyémet helyezem 
előtérbe. Tehát időt, minőségi időt kell a 
pároknak egymásra szánni, amikor csakis 
a másikra figyelnek.

Ne csak karácsony meg húsvét legyen 
közös ünnep a családban. Legyenek tar‐
talmas ünnepeik a pároknak és a csalá‐
doknak egyaránt. Az ünnepi együttlétek 
követendő példaként „beégnek” gyerme‐
keink és unokáink szívébe. A családi ün‐
nepekből sugároznia kell, hogy az Isten 
házasságbarát! Korunk különböző, a csa‐
ládokat támadó propagandája ellenére is 
csak rajtunk múlik, hogy mivé lesz a há‐
zasságunk, merre halad hazánk hajója az 
élet tengerén.

A jó irányban történő haladáshoz az a 
legjobb, amit a hazáért tehetnek a házas‐
párok az az, hogy boldog házasságban él‐
nek. Akkor tudunk igazán tenni a hazán‐
kért, ha van hová hazamennünk. És ezt 
életpéldánkkal tovább is adjuk gyerme‐
keiknek.

Érsekvadkert,
2022.   február  16.  

emjé,  ema

Kopaszak  a  fák  télen.  
Lehulltak  a  levelek.  
Szürke  a  vidék.   Vagy 
mégsem?  Nézd  csak  a 
képet!   Zöld  leveleket 
találsz  ezen  a  bokron.  
Hogyan  lehetséges  ez? 
Egészen  elképesztő 
dolgokra  képes  a  ter
mészet.   Olyanokra,  
amelyeket  nem  is  gon
dolnánk.
Isten  mindenható,  

soha  ne  feledd!   Ő  min
dig  nagyobb  annál,  
mint  mi  azt  gondoljuk!  
Ő  képes  a  tél  közepén 
is  zöld  leveleket  adni  a 
növénynek.   Isten  az 
élet,   mely  éltet  és  erőt 
ad  a  mindennapokhoz.  
Ő  képes  a  legnehezebb 
pillanatokban  is  re
ményt  és  örömöt  adni 
az  életedben!
Előfordult  már  az 

életedben,   hogy  egy 
adott  helyzetben  meg
magyarázhatatlan  mó
don  jó  irányt  vettek  a 

dolgaid?  Ne  feledd,   Is
ten  gondoskodása  min
dig  velünk  van!

(Kép  és  írás  V.  I.)

MMiitt  üüzzeenn  aa  ttééll  aa  zzööllddeellllőő  ggaallllyyaall
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Azt gondolom, Szent Pál 
apostol Timóteushoz írt máso‐
dik levelének sorai juthatnak 
eszünkbe, amikor korábbi plé‐
bánosunkra, Lukács András 
atyára emlékezünk halála első 
éves évfordulóján, magunk elé 
idézve az Ő kedves személyét.

András atya egész papi éle‐
tében, több mint ötven éven 
keresztül odaadó buzgósággal 
szolgálta az Úr Istent és a rá‐
bízottakat. Ebből a hűséges 
papi szolgálatból tizennégy 
évet nekünk is ajándékozott. 
Amíg ereje engedte, betegen is 
szolgált, akkor is, amikor már 
csak ülve tudta bemutatni a 
legszentebb áldozatot.

Emlékezetünkben és szí‐
vünkben őrizzük tanításait, in‐
telmeit, amelyeket hétről hétre 
felkészült prédikációiban 
nyújtott számunkra. Amikor 
rátekintünk településünk kí‐
vülről megújult templomára, 

vagy a kívülbelül megszépült 
Kálvária Kápolnára, akkor 
ugyancsak eszünkbe juthat 
egykori lelkipásztorunk sze‐
mélye, hiszen vezetésével, a 
hívek anyagi támogatásának 
köszönhetően öltözhettek új 
ruhába templomaink. Kutató 
munkájának eredményeként a 
település helytörténetébe, egy‐
házközségünk múltjába, életé‐
be nyerhetünk bepillantást 
kétkötetes könyvén keresztül. 

2021. április 6a óta a halál 
egy időre elválaszt bennünket 
egymástól, hiszen Lukács 
András atya ekkor elkötözött a 
földi életből, és átlépte az 
örökkévalóság kapuját. Emlé‐
két szívünkben, a boldog vi‐
szontlátás reményében to‐
vábbra is megőrizzük. Imád‐
kozni, szentmisét felajánlani 
halhatatlan lélekért el nem fe‐
ledünk.

Vitéz  Tamás 

„A  jó  harcot  megharcoltam,   a  pályát  végigfutottam,   hitemet  megtartottam”  (2  Tim,4, 7)

LLuukkááccss  AAnnddrrááss  aattyyaa  hhaalláálláánnaakk  éévvffoorrdduullóójjáárraa  

Pál Feri atya váci előadása (2022. február 
21.), mely az egyensúly fogalmát járta 
körül a barátok, a családi kapcsolatok, az 
élő és élettelen szervezetek területén azt 
sugallta, hogy a részleges egyensúlyi 
helyzetek sokasága is nem más, mint út 
az alfától az omegáig.

Az út rögös volta vagy simasága azon 
múlik, hogy mennyire tudjuk meglátni 
azt, hogy nem mi vagyunk az igazság 
egyedüli birtokosai. Családon belül is fel 
kell ismerni a másik fél igazát, amely 
mindenkor kiegészíti az én igazamat. En‐
nek bemutatására ajánlom olvasóinknak 
az alábbi történetet.

Két férfi gyermekkoruk óta jó barát‐
ságban volt. Úgy nőttek fel, hogy szinte 
minden szabadidejüket együtt töltötték. 
Az iskolában egymás mellett ültek. Ami‐
kor megházasodtak, a házaikat is egymás 
mellé építették. Még kerítés sem volt kö‐
zöttük, csak egy ösvény választotta el a 
kertjeiket egymástól. Így a családjaik is 
szoros kapcsolatban voltak. Egy napon 

azonban egy ravasz manó elhatározta, 
hogy próbára teszi a barátságukat. Magá‐
ra öltött egy különleges köpönyeget, ami‐
nek a jobb oldala piros, a bal oldala pedig 
kék volt. Mikor a barátok a földjeiken 
dolgoztak, a manó elhaladt közöttük az 
ösvényen, magára vonva mindkettőjük fi‐
gyelmét. „Milyen szép piros köpönyege 
volt annak az embernek!” – jegyezte meg 
az egyik férfi. „De hiszen kék volt!” – vá‐
laszolta a barátja. „Dehogyis volt kék! Pi‐
ros volt” – replikázott az előző. „Nem va‐
gyok én bolond, se színvak! Igenis, hogy 
kék volt!” – emelte fel a hangját a másik. 
Elkezdtek ezen vitatkozni, egyre jobban 
belelovalva magukat. Végül már váloga‐
tott sértéseket vágtak egymás fejéhez 
üvöltve. „Ez a hosszú barátságunk végét 
jelenti!” – jelentették ki mindketten. Már 
épp hátat fordítottak volna egymásnak ta‐
lán örökre, amikor a manó újra megjelent, 
s lassan körbe forogva táncolni kezdett 
előttük. A két férfi most természetesen 
meglátta mind a két színt a köpenyen. 

Most a manónak estek neki: „Miattad 
vesztünk össze! Miért akarsz nekünk ros‐
szat?” „Nem, nem én okoztam a veszeke‐
dést” – mondta a manó. „Mindkettőtök‐
nek igaza volt, s ugyanakkor mind a ket‐
ten tévedtetek is. Azért veszekedtetek, 
mert mindketten csak a saját nézőponto‐
tokból láttatok.”

(Vasárnapok  Emagazin  alapján)

SSzzaavvaaiinnkk  mmuuttaattjjáákk  mmeegg,,  kkiikk  iiss  vvaaggyyuunnkk  vvaallóójjáábbaann

Ma  nem  kell  megölnünk  egy 
bárányt  sem,  hogy  bűnbocsána
tunk  legyen.   Azt  azonban  soha 
ne  felejtsük  el,   hogy  volt  Vala
ki,   aki  helyettünk  hordozta  bű
neink  terhét  és  végső 
büntetését.  
Becsüljük  meg!  
Adjunk  hálát  érte!

BBáárráánnyy
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Ági a harmadik gyermekünkkel volt álla‐
potos. Terhességének kilencedik hetében 
járt már, amikor irtózatos fájdalmakat kez‐
dett csípőjében érezni. Arra gondoltunk, 
nő a baba, kell neki hely, nyomhat valami 
idegvégződést.

Ági fájdalmai idővel sem enyhültek. 
Egyik nap azt vettük észre, hogy a bal lá‐
ba mintha vastagabb és szürkésebb lenne.

– Te – mondom neki –, nem lehet, hogy 
trombózisod van?

Mentőre nem várva, azonnal bevittem a 
központi ügyeletre. Mint kiderült, valóban 
mélyvénás trombózisa volt. Egy napja fe‐
küdt a kórházban, amikor az őt kezelő fő‐
orvos telefonon hívott. Kérte, menjek be, 
szeretne közösen velünk beszélni.

Gyomorgörccsel mentem, éreztem, va‐
lami nagy baj lehet. Az orvos elmondta, 
hogy a feleségemnél kiterjedt, magasra ter‐
jedő mélyvénás trombózis alakult ki. Mű‐
tétre van szükség. A beavatkozás során egy 
úgynevezett „vena cava filtert” kell a vé‐
nába helyezni, hogy megakadályozzák a 
parányi vérrögök tüdőbe kerülését és az 
akár végzetes embólia kialakulását. Ha en‐
nek ez a módja, akkor legyen. Ám a főor‐
vos folytatta. A beavatkozás közvetlenül a 
hasfalra sugárzott röntgen alatt történik, 
amely azonban károsítani fogja a fejlődő 
magzatot, ezért őt előtte abortálni kell.

Micsoda?! Ettől mindketten rosszul let‐
tünk. Összeomlottunk mindketten. A fele‐
ségem meg sem moccanhatott a kórházi 
ágyában, én pedig azt hittem, ott esek 
nyomban össze. „Ez óriási felelősség! Ki 
vagyok én, hogy akár a feleségem, akár a 
gyermekem életéről döntsek?” – kavarog‐

tak bennem ilyen és ehhez hasonló gondo‐
latok.

Másnapra várta az orvos a válaszunkat. 
Azt kértem Ágitól, hogy ő a kórházi ágyán 
gondolja ezt végig és imádkozzon, én 
ugyanígy teszek otthon. Kértem, hogy még 
telefonon se beszéljünk másnapig, hogy 
egymást még véletlenül se befolyásoljuk. 
Így a feleségem a kórházban, én otthon 
szenvedtem.

„Mit tegyünk? Keresztényként tudom, 
hogy Isten életpárti és azt is, hogy az Úr 
ajándéka a gyermek, de a feleségem élete 
is az, mi pedig most kész tények elé va‐
gyunk állítva. Kioltsunk egy gyermekéle‐
tet? A feleségem életével játszunk?”

Egész éjjel gyötrődtem. „Uram Jézus, 
könyörülj meg a feleségemen és könyörülj 
meg e kisgyermeken!”

Rettegve mentem be másnap a kórház‐
ba. A feleségem is kimerültnek látszott. 
Nem aludt ő sem.

– Döntöttél? – kérdezte.
– Igen, azt hiszem! – válaszoltam, de 

kértem, hogy először ő mondja el, hogy 
miként.

– Arra gondoltam – mondja elcsukló 
hangon –, hogy nekünk hinnünk kell Is‐
tenben és abban, hogy Ő nem véletlenül 
adta nekünk ezt a kisgyermeket. Ő tud rám 
is vigyázni. Kérlek, ne öljük meg! Isten 
valahogyan gondot fog viselni ránk.

Potyogó könnyekkel mondtam, hogy ál‐
matlanságomban és harcaim közepette én 
is ugyanerre jutottam. Ezek után jeleztük 
az orvosnak, hogy félelemmel ugyan, de 
nemet szeretnénk mondani az abortuszra. 
A főorvos megértő volt, elénk tett aláírás‐
ra egy papírt, és megkezdték feleségemnél 
az intenzív heparin terápiát…

Mindezek ellenére kislányunk épségben 
megszületett, ma már tizenegy éves.

Az élet sokszor nem ideális. Rengeteg 
olyan helyzet adódik az ember életében, 
amely felelősségteljes döntést igényel. 
Amelynek áldásait vagy negatív következ‐
ményeit akár egy életen át is hordozni kell. 

(Molnár  Róbert)

Nagyböjt 4. vasárnapján, március 2627
én, a szentmiséken kiszolgáltatjuk a bete‐
gek szentségét. A szentséget felvehetik 
azok, akik 60. év felettiek, vagy fiatalab‐
bak, de súlyos betegségük van. Akik sze‐
retnék a betegek szentségét felvenni, előt‐
te végezzék el a szentgyónásukat. 

Április 1én lesz a hónap elsőpénteke, 
ezen a napon a szokott módon felkeressük 
otthonukban az idős  beteg Testvéreket a 
szentségekkel, ez lesz számukra a húsvéti 
lelkielőkészület alkalma.

Április 6án, szerdán lesz Lukács And‐
rás atya halálának 1. évfordulója, ezen a 
napon a szentmisét az Ő lelki üdvéért ajánl‐
juk fel. 

Április 10én Virágvasárnap, ezzel a nap‐
pal kezdetét veszi a nagyhét. A szentmisé‐
ken meghallgatjuk a Passiót, Jézus szen‐
vedéstörténetét. A fél 10es szentmisét a 
Lourdesi barlangnál barkaszenteléssel 
kezdjük. 

Azokat az idősbeteg Testvéreket, akik 
nem elsőpéntekesek, templomba már nem 
tudnak eljönni és otthonukban szeretnének 
húsvét előtt szentségekhez járulni, szíves‐
kedjenek a sekrestyében bejelenteni. Áp‐
rilis 12én, nagykedden délelőtt fogjuk őket 
meglátogatni. 

A nagyheti Szent három nap szertartás‐

rendje a következő: 
Nagycsütörtökön este 6 órakor mutatjuk 

be az utolsóvacsora emlékmiséjét. A szent‐
mise után virrasztást tartunk. 

Nagypénteken délután 3 órakor kezdő‐
dik a szertartás. Igeliturgia, egyetemes kö‐
nyörgések, kereszthódolat és szentáldozás. 

Nagypénteken este 6 órakor a Kálvári‐
ánál keresztutat végzünk. 

Nagyszombaton délután 2 órától az esti 
szertartás kezdetéig lesz lehetőség Szent‐
sír látogatásra.  A szertartás este 7 órakor 
a tűzszenteléssel kezdődik. A szentmise 
végén Feltámadási körmenetet tartunk. 

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn vasár‐
napi miserendet tartunk, templomunkban, 
reggel 8 órakor és délelőtt fél 10kor, Pusz‐
taberkiben 11órakor lesznek a szentmisék. 

Ne felejtsük el, hogy nagypéntek szigo‐
rú böjti nap háromszor szabad étkezni és 
csak egyszer jóllakni, ennek megtartása 18 
éves kortól 60 éves korig kötelező!

Az esti szentmisék nagyszombattól kezd‐
ve este 7 órakor fognak kezdődni. 

Április 24én, húsvét második vasárnap‐
ján Szent Adalbert kis búcsút tartunk. Ter‐
veink szerint ezen a napon egykori káplá‐
nunk Dr. Udvardy György Veszprémi Ér‐
sek atya mutatja be az ünnepi szentmisét, 
délelőtt 10 órakor. 

Keresztelések
1. Drozgyik Tamara 

( Drozgyik Richárd – Sárosi Orsolya)
2. Drozgyik Dominik

( Drozgyik Richárd – Sárosi Orsolya)
Temetések

8. Varényi Imre Béláné 
Glózik Rozália (1935) – Pusztaberki 

9. Diósi Csaba (1968)
10. Csillag Jánosné Híves Mária (1957)
11. Kutka Ágostonné Oláh Éva (1940)
12. Deszpót Mihályné 

Csabák Erzsébet (1940)
13. Pobori László (1968)

EEggyyhháázzkköözzssééggii  hhíírreekk

EEzz    ttöörrttéénntt

AAmmiikkoorr  ffáájjddaallmmaass  iiggeenntt  mmoonnddaannii
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Szerkeszti az Érsekvadkerti Kolping Család Egyesület
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Szentmiseszándékok

1. Péntek  Lukács András atyáért
 Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, szüleik, 
testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

 Tóth Lajos, felesége Molnár Ibolya, és 
Radnai Tibor áldozópapért és 
hozzátartozókért

2. Szombat  Híves András 7. évforduló, szülei, 
nagyszülei, testvérei, anyósa Valacsik 
Borbála és férje Molnár János

 Kristók József 8. évforduló, szülei, Kristók 
Sándor, Molnár Ilona és hozzátartozók

 Szabó József, felesége Halaj Margit 5. 
évforduló, szüleik, testvéreik és Halaj Ignác, 
felesége Domján Mária

 ifj. Bozsonyik István, szülei, testvére, 
anyósa, apósa, násza Mulady Tibor, élő és 
elhunyt hozzátartozók

3. Vasárnap  Koza Jánosné 1. évforduló, férje, szüleik, 
testvéreik és hozzátartozók

4. Hétfő  
5. Kedd 
6. Szerda  Lukács András atya 1. évforduló
7. Csütörtök  
8. Péntek  
9. Szombat  Murányi Istvánné, férje, vejük Kristóf Sándor, 

szülei és unokái Sándor és Ilona
 Dósa Sándor 10. évforduló, élő és elhunyt 
családtagok

 Szabó Ignác 8. évforduló, édesanyja Vitéz 
Mária, édesapja, szülők és nagyszülők

 Csillag Gyula, Szabó Vince, felesége 
Kormosói Ilona, Mrekvicska Ignác, felesége 
Szabó Margit és szülők

 Szabó László 5. évforduló és a Kovács 
család elhunyt tagjaiért

10. Vasárnap  Neisz József, felesége Csabák Ilona, 
gyermekeik Mária és József, élő és elhunyt 
hozzátartozók

 Buzás István, unokája Ildikó, a család élő, és 
elhunyt hozzátartozói

11. Hétfő  
12. Kedd  
13. Szerda  
14. Csütörtök  
15. Péntek  
16. Szombat  
17. Vasárnap  
18. Hétfő  
19. Kedd  
20. Szerda  
21. Csütörtök  
22. Péntek  Szakács János, felesége Kovács Rozália, 

Halaj József, felesége Konopás Mária, fiuk 
Attila, a család élő és elhunyt hozzátartozói

23. Szombat  Bulejka Pál, szülei, apósa, anyósa, a család 
élő és elhunyt hozzátartozói

 Molnár István, felesége, szüleik, vejük 
Pistyur József, szülei, nagyszülei, testvérei

 ifj. Nagy József, szülei, testvérei, veje, apósa, 
Murányi Lajos, felesége és hozzátartozók

 Szabó János, felesége Boda Ilona, szüleik, 
testvéreik, menyük, a család élő és elhunyt 
hozzátartozók

 Szrenka József, szülei, apósa Kristók János, 
élő és elhunyt családtagok

 Kuris Jánosné, öccse József, szülők, 
nagyszülők, Kuris és Kakas család élő és 
elhunyt hozzátartozók

24. Vasárnap  Jakubecz György, felesége Csernák Ilona, 
fiuk György, szüleik, testvéreik, a Szabó 
család élő és elhunyt tagjai

25. Hétfő  
26. Kedd  Soós Miklós 3. évforduló, szülei, sógora, 

elhunyt hozzátartozók
27. Szerda  
28. Csütörtök  
29. Péntek  
30. Szombat  Pap Ádám, nagyszülei, élő családtagok

 Orem András, felesége Nagy Erzsébet, 
szüleik, testvéreik, fia, menye, veje, 
nászasszonya, Kovács Sándor, felesége 
Káposzta Margit, fiuk Sándor

 Szabó Ignácné Laczó Mária 1. évforduló, 
férje, nagyszülők

Isten  óvja  Kárpátalját!

Iszonyatnak véridején hullik tüze zord pokolnak.
Ménkűcsapástól zeng az ég. Sivító fegyverek szólnak.

A világ most beleremeg, mert rángatják soksok pontján.
A magyar hittel kiált fel: Isten óvja Kárpátalját!

Ősmagyarföld egyre vérzik. Ősmagyarok álmán ma könny.
A szeretet fuldoklik épp ezeréves áldott rögön.

A kín az arcokra tapad, csontokig hatolva oly fáj.
Tiszta reménnyel esdjük azt: Isten óvja Kárpátalját!

Hol az igazság? Az Úrnál, az urnák már halott tanúk.
Istennél a béklyó édes. Keserűek a háborúk.

Legyen irgalommal az ég! Vér a vérért imádkozz hát,
hogy a magyar élet éljen: Isten óvja Kárpátalját!

(Érsekvadkert,   2022. 02. 27.   BB)


