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„S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének
dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” Jn 1,14

Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok
Szép a karácsony költészete, de
ennek a költészetnek a gyökere
véghetetlenül mélyebb, s tulajdonképpen még nem teremtette
meg valódi gyümölcsét közöttünk.
Isten – írja Simone Weil – tiszta
szeretetből alkotta a világot. A
teremtés nem Isten hatalmának,
hanem az isteni szeretet lemondásának a műve. Mivel pedig a világ a lemondás műve, erre az isteni szeretetre mi is csak lemondással felelhetünk. Innét minden valódi alkotás és minden valódi cselekedet és vállalás mélyén a szeretet alkalma és az aszkézis szabadító jelenléte.
De a teremtő szeretet nem lett
volna teljes, ha Isten maga is nem
vállalja megtestesülését. Creatio,
Incarnatis, Passió: ugyanannak a
feltétlen, ugyanannak a szent Sze-

retetnek a túláradása, „túlkapása”,
amely „Krisztust végül is a keresztre emelte”.
Egész létünk a szeretet isteni
„túlkapásainak” a drámája. Ennek
a drámának áll mintegy centrumában a megtestesülés titka az
isteni ártatlanság makulátlanul
tiszta jegyeivel. Így – a teremtő
lemondás jegyében – a karácsony
egyszerre az egész teremtés elfogadásának és szeretetben való
fölülmúlásának az ünnepe. Isten
szeretete és szabadsága a valóságos helye: innét univerzalitása.
Ezért, hogy jó hírével mindent
bevilágít, hogy térben és időben
minden – ami szép és igaz – tudva, nem tudva feléje mutat, s méltán meríthet világosságot belőle.
De, mint a szívünkben lakó isteni
szikra, tiszta szeretet: a megtestesült Isten is csak szinte észrevét-1-

lenül léphetett közénk. Igaz: kicsiny, mérhetetlenül kicsiny fény
ez – de reális. Ugyanaz a szelídség, mely engedelmességre bírta
a teremtett univerzumot, és gyengédségének erejével a kereszt vereségén túl meggyőzte a világot.

A karácsonyi bölcsőben a kisdedek ártatlanságával fekszik ez az
ártatlan Isten, kinek szeretete soha többé nem hagyja nyugton szívünket. Békéje örök kísértője
minden békétlenségnek, szelídsége minden háborúságnak. A karácsonyi ünnep külsősége mit se ér
e tiszta, ártatlan és egyetemes
szeretet nélkül. Vajon valaha is
meg fogja teremni valódi gyümölcseit közöttünk?

Új Ember, 1967. december 17.
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Ünnepek a Szent András Iskolában
November 30. András napja, Szent
András apostol ünnepe, egyben
egyházközségünk iskolájának névadóját is köszöntjük, hagyományosan az iskola egyik legnagyobb
ünnepe. Ennek kapcsán beszélgetek
az
iskola
igazgatóhelyettesével, Jakab Andreával.
Andi, hogy készültök a szent András ünnepre, hogyan fogtok ünnepelni?

Először is az ünnep egyik része
már lezajlott. Szokásunkhoz híven,
Szent András napkor tartjuk a
Szent András Estet, amit minden
évben a Szent András Szülői Egyesület szervez, amiért nagyon hálásak vagyunk, ezúton is szeretném
megköszönni nekik.
Idén ezt már a járvány miatt megtartottuk október 15-én. Az iskola
udvarán, szabadtéren volt lehetősége szülőknek és tanároknak egy kis
együttlétre, beszélgetésre, forró
levest kanalazva, forralt bort, teát
kortyolva. Vásárolhattak gyermekek által készített portékákból,
amit az udvaron létesített konyhakertünk fűszernövényeiből készítettek, illetve neves művészek felajánlásait értékesítettük. Nagyon
hangulatos, meghitt esemény volt.
Minden évben gyűjt az egyesület
valamilyen célra, ebben az évben
az iskola fejlesztéseihez járulnak
hozzá a bevétellel. Nagy események előtt állunk, átépítés, bővítést
tervezünk. Szeretnénk a bejárattól
jobbra a mostani tanári helyén egy
zsibongót kialakítani, a tanári szo-

ba felkerül a kis tornaterem fölé és
a kis tornaterem az öltözővel és
mosdókkal is felújításra kerül.
Ebben a tanévben az iskolában, a
gyerekekkel november 26-án tartjuk a Szent András napot. Megpróbálunk a hagyományainknak megfelelően ünnepelni. Szentmisével
kezdődik a nap, ami rendhagyó
benne, hogy két szentmise lesz, a
felső tagozat a templomdombon,
az alsó a Péter-Pál templomban
vesz részt a szentmisén. A mise
után itt, az iskolában, ahogy szoktuk, az alsósok kézműves foglalkozáson vesznek részt, osztálykeretben. Ezek a foglalkozások már az
Advent jegyében zajlanak, a gyerekek adventi szépségeket, kopogtatókat, díszeket készítenek. A felső
tagozaton vetélkedő szokott lenni
ezen a napon, most is az lesz, de
nem keverednek az osztályok, hanem osztályszinten játszanak majd.
Megpróbálunk olyan játékokat kitalálni, ami kicsit őket építi, a közösségüket alakítja. A sok otthon
töltött hónap érződik az osztályközösségeken, hiányoztak egymásnak
a gyerekek, feszültség van a gyerekekben, nehézségük is akad a tanulásban emiatt.
Ha már érintettük a covid járványt,
meg szeretném kérdezni, mit láttok
pedagógusként, hogy élik meg a
gyerekek ezeket az időket, mik a
nehézségeik.
Tavaly lehetett nagyobb feszültséget érezni bennük, idén hála Istennek nem érződik ez. Viszont a tanulmányaikban vannak lemaradásaik, nehézségeik. Tanítóknak a
tapasztalatai az, hogy például azok
az évfolyamok, akik az első karantén alatt voltak elsősök és tavaly is
heteket otthon tanultak, bizony komoly lemaradásaik vannak, komoly nehézségekkel küzdenek.
Mindannyian nap, mint nap azon
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dolgozunk, hogy segítsünk tanulóinknak ezeken a problémákon túljutni.

Hogyan élte-éli meg a tantestület a
járványt?
Egyrészt a sok hiányzás miatt rengeteg a plusz feladat, helyettesítés,
nagy teher nehezedett, nehezedik a
pedagógusokra. Amikor digitális
oktatásba kerül egy-egy osztály, az
is egy másfajta feladatot jelent a
tanároknak. Másrészt óvatosak is
vagyunk, hiányoznak a jóízű beszélgetések a szünetekben, az
együttlétek. Ami tőlünk telik, megtesszük a védekezésben, mindenki
be van oltva, szinte az első tanítási
naptól maszkot hordunk, fertőtlenítünk minden szünetben, online tartjuk az értekezleteinket, tehát van
bennünk egy egymás iránti féltés.
Kicsit mi is elszigetelődtünk egymástól és sajnos ez még egy ideig
így is marad.
Ugyanakkor próbáljuk a régi szokásainkat megtartani, a tantestületen belül majd, mi is angyalkázunk
és a karácsony előtti tanítási napon
reméljük egy közös ebéddel tudunk
ünnepelni. Illetve új szokásokat is
próbálunk bevezetni, most a felső
tagozaton egy héten egyszer közösen tízóraizunk, hogy tudjunk egy
kicsit vidámabban beszélgetni, találkozni.
Hogy alakul az iskolai adventi készület?

Az adventi időszakot megpróbál-
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juk idén is egy karácsonyi felkészülési időszaknak megtartani.
Minden a járványtól függ. Sok
gyerek jár rendszeresen rorátéra.
Reméljük idén is lesz erre lehetőségünk.
A szokásos adventi Luca-napi vásár sajnos elmarad. A másodikosok szoktak lucázással készülni és
az osztályokat körbejárva előadni
kis műsorukat. Idén is készülnek,
csak még nem tudjuk, hogyan lesz
az előadás, felvételről, vagy az udvaron nézhetjük meg. Betlehemessel készülnek a harmadikosaink
nem csak az iskolában, hanem a
Kolping Egyesületnek, a város időseinek is be szoktuk mutatni, illetve a szülők is meg szokták nézni a
templomban az előadást. Idén lehet, hogy csak felvételt küldünk,
meglátjuk hogyan alakul addig a
helyzet.

így kapnak egy visszacsatolást,
megerősítést diákjaink, hogy milyen jó dolog adni.
A Mikulás vagy egy helyi segítője
mindig jön valamilyen formában
az iskolába, idén is várjuk, tavaly
online jelentkezett, hátha idén személyesen meg tud jelenni…
És persze osztályonként is készülünk Karácsonyra, angyalkáznak a
gyerekek, egymás nevét kihúzzák,
majd kedveskednek apróságokkal,
figyelmességekkel lepik meg egymást. Ez majd az osztálykarácsonnyal zárul az utolsó tanítási
napon.
Adventi koncert sajnos nem lesz,
reméljük tavasszal végre megmutathatja a kórus gyönyörű hangját a
nagyközönségnek.

Az iskolában adventben a nagyszünetben angol és német nyelven karácsonyi dalokat szoktunk énekelni.
Illetve bekapcsolódunk különféle
karácsonyi karitatív szervezésekbe.
A Karitásznak minden évben, így
idén is, gyűjtünk „Cipősdoboz
ajándékot”, ennek leadási határideje december közepe. Új kezdeményezéshez is kapcsolódunk az idén:
„Válts egy csokit mosolyra!” akcióban egy árvaháznak gyűjtenek
csokoládét tanulóink, erre december 7-ig lesz lehetőségünk.

Lesz egy érdekes decemberi programunk, ami a tavaszhoz és tavalyi
tanévhez kapcsolódik. Akkor kapcsolódtunk az „Afrika másként”
segélyszervezet akciójához, afrikai
gyerekeknek gyűjtöttünk taneszközöket, iskolaszereket, játékokat.
Adventben egy hölgyet várunk a
szervezettől, aki mesélni fog a
szent andrásos iskolásoknak, hogy
hogy fogadták az ottaniak az adományaikat, hogy hogyan működik,
dolgozik a szervezet Afrikában,

Úgy tudom, hogy ez a tanév a 30.
tanév a Szent András Iskola életében. Hogyan emlékeztek meg erről?
Az ünnepi jubileumi év mindig
Szent András napkor indul. Így
biztos meg fogjuk említeni ezt a
misén vagy a felsősök vetélkedőjében. Szeretnénk tavasszal egy családi majálist tartani. Szervezzük az
iskolai évkönyvet, amit öt évente
szoktunk kiadni. És a Kulturális
Gála is tervben van, ami májusban
kerül megrendezésre. Reméljük két
év kihagyás után idén meg tudjuk
tartani.
Harminc év hosszú idő, Te is régóta tanítasz itt. Mennyit, miben
változott ez alatt a három évtized
alatt az iskola?
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Huszonnégy éve vagyok tagja a
tantestületnek. Két dolog szokott
beugrani lelki szemeim előtt, ha
visszagondolok. Az egyik az iskola
képe, ahogy akkor nézett ki, mikor
én először beléptem kapuin. Az
udvaron még faházak álltak, a nagy
tornaterem helyén egy diófa volt,
repedezett beton volt az iskolaudvaron. Most pedig rendezett, szép
környezet vesz körül a bennünket,
korszerű tantermekben taníthatunk,
tanulhatnak diákjaink.
A másik a gyermekek képe, akik
ide jártak, járnak. Az első években
még a gyerekeknek szokatlan volt
az iskolamise, akkoriban például
sokat kellett őket fegyelmezni. Az
idei Veni Sancte-nk a Hősök terén
volt, a felsősökkel részt vettünk a
NEK Nyitó Szentmisén. A gyerekek átérezték annak különleges
voltát, mindenki teljes szívvel volt
jelen. Mára már tudunk lelki programokat, imádságokat is tartani
közösen, lehet szó akár Rózsafüzér
imádságról, akár 24 órás szentségimádásról az iskola diákjaival, ahol
a nyolcadikosok virrasztottak éjszaka.
Térjünk vissza az építkezéshez, mit
lehet megosztani a kedves olvasókkal erről?
A tervek már elkészültek, reményeink szerint tavasszal kezdődnek
a munkálatok. Lehet, hogy az idei
tanév vége, a ballagás már ettől
lesz különleges, de ez teszi még
szebbé az életet, hogy új kihívásokkal kell szembenéznünk. Imádkozunk, hogy valóban megvalósulhasson ez a projekt!

Hálásan köszönöm a beszélgetést,
sok erőt kívánok szerkesztőtársaim
nevében is az egész tantestületnek
és áldott adventi készülődést!

RCs
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Betlehem a Péter-Pál templom mögött
Azt hiszem az egyházközségben
mindenki látta már a Betlehemet,
ami Adventben és a karácsonyi időben a Péter-Pál templom mögött szokott állni. Régi szokás már, hogy
Advent első vasárnapja előtt, szombat délelőtt, az édesapák felállítják.
Annyira régi, hogy az Betlehem
megálmodója is csak annyit tudott
mondani, „több, mint tíz éve”. Szerintem tizenötnél is több.
Azt talán már kevesebben tudják,
hogy a Betlehem eredetijét Haranghy Jenő - akinek többet között a
Hősök terén, a Műcsarnok homlokzatán levő Szent István mozaikot is
köszönhetjük - készítette családja
számára papírból, az 1940-es években. Az ő egyik leszármazottja, az
akkor Szentendrén élő Sramkó Péter
készíttetett másolatokat erről a Betlehemről, fából, a kétezres évek elején. Ezekből a másolatokból került
néhány példány egyházközségünk
tagjaihoz is.
A gondolat, hogy a Betlehemet meg
kellene építeni élethű méretben,
Gyürk Dorottya fejében született
meg. A megvalósításban, az első

megépítésben többen segítettek neki,
ahogy azóta is sokan dolgoznak minden évben az építésen és bontáson.
Álljon itt néhány név a teljesség igénye nélkül: Hidegkúti Gergely a háttér nyomtatásában segített, Jassó
Sándor építészként segítette a megvalósulást, Sólyom András évekig
szervezte az építést és bontást,
Vanczák Pali a tűzifát szervezi minden évben, jól tartja a csapatot és
ráveszi őket, hogy ha már ott vagyunk, tegyünk rendbe mást is a hátsó kertben. Az építő-bontó apacsapatban vannak, akik a kezdetek
óta benne vannak, de közben egy
folyamatos generációváltás is zajlik.
Idősebb és fiatalabb apukák, néha a
fiaik alkotják a csapatot, és legutóbb
Bence atya is beszállt segíteni.
Ami állandó, az a jó hangulat és a
kérdés, hogy „Hogy is raktuk össze
legutóbb?”. Előbb-utóbb meg szoktuk találni a választ. Miközben a
brigád egyik fele a templomtoronyból hozza le a háttér elemeit, a másik
fele a gerenda vázat építi össze, a
harmadik pedig a hátsó kertet segít
rendbe tenni. A tűzifát már együtt

szoktuk a helyére építeni. Békeidőben az építést közös ebéddel zártuk,
ez mostanában sajnos el szokott maradni. Az, hogy ennyi év után még
mindig van utánpótlása a csapatnak,
jól jelzi, hogy mennyire jó program
ez.
Szeretettel várunk minden apukát,
aki szeretne csatlakozni hozzánk!
Írjon a
pp_betlehem@googlegroups.com
címre és felvesszük a listára.
Legközelebb Vízkeresztkor fogjuk
bontani és elrakni a Betlehemet.
Perneczky Miklós

„Úr s Király a föld felett” – 1500 helyszínről csatlakoztak a világméretű
imalánchoz
Több tízezer hívő imádkozott együtt
szerte a világon november 20-án,
Krisztus Király ünnepének előestéjén.
Erdő Péter bíboros és a NEK Titkárság meghívására immár kilencedik
alkalommal tartottak világméretű
szentségimádási és imaláncot. Ez a
mostani különleges, rendhagyó alkalom volt. „Legyen ez a világméretű
szentségimádás a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
kegyelmeiért való hálaadás és új
lendületvétel! Éljük át ismét Isten
megújító szeretetét!” – bátorítottak a
szervezők. Európa szinte minden
országából csatlakoztak az imalánchoz. Templomokban, kápolnákban
dicsőítették együtt az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust – otthonaikból
is sokan bekapcsolódtak. Világszinten 70 országból, 1500 helyszínről
csatlakoztak, többek között Lesotho,
Tajvan, Ausztrália, de a részt vevő
országok között találhattuk Izlandot,
az Egyesült Arab Emírségeket, Chilét, Új-Zélandot, és számos más távoli, nem jellemzően katolikus

országot is. Először kapcsolódott be
az imaláncba Burundi, Mianmar,
Bolívia és Kuba. A szervezők kiemelték, hogy olyan országokból is
jelezték részvételüket, ahonnan mindennaposak a keresztényüldözésről
szóló hírek, így például Kínából és
Nigériából is bekapcsolódtak. Sokan
csatlakoztak az imalánchoz otthonaikból. Az ő bekapcsolódásukat segítendő, számos országban volt élő
közvetítés templomokból, kápolnákból. A szlovákiai Fülekről írták:
„Szeretnénk folytatni a szentségimádásokat, ha az Úr is úgy akarja, és ad
hozzá elég erőt és kitartást. A felolvasóink közül volt, aki önkéntesként
volt jelen a kongresszuson, és volt,
aki a szombat esti körmeneten és
szentségimádáson volt ott Budapesten. (...) Minden elmélkedés után
ifjúsági ének következett, majd két
perc csend. A végén természetesen
nem maradt el a Christus vincit és
a Győzelemről énekeljen négy versszaka.” A Távol-Kelet egyik országából az alábbi üzenet érkezett:
„Közösségemmel mi is csatlakozunk
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hozzátok és az imalánchoz Krisztus
Király ünnepén!
Nagy üdvözlet! Szeretettel: Lucius
Hre Kung, Burma püspöke”.
Belgiumból ezt írták: „November 20
-ára, szombatra mintegy ötven egyházközségünk tervezett közös imádságot. Nekünk is van egy honlapunk,
ahol beszámolunk erről a nemzetközi eseményről. Egységben veletek!
A belgiumi résztvevők”
Az imalánc szervezői arra kérik a
résztvevőket, hogy akinek lehetősége
van, küldjön a szentségimádások
helyszínéről rövid beszámolót,
visszajelzést, fényképet
a corpus@iec2020.hu címre.
A szentségimádási lánc folytatódik!
Legközelebb az alábbi időpontban
hívják imádkozni a hívőket: 2022.
június 18., szombat.

Magyar Kurír
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Keresztes Szent János
(1542-1591)

Keresztes Szent Jánosról, Béri
Renátó, karmelita atyától hallottam először olyan hévvel és
örömmel beszélni, amely fel is
keltette a figyelmemet erre a különleges nevű szentre, akit Keresztelő Szent Jánossal sokan
összekevernek. Keresztes Szent
János emléknapja december 14-e,
ezért ebben a decemberi számban
Róla emlékezünk meg szentjeink
közül. Neve pontosabban: Keresztről nevezett János.
Talán számít az a szempont János
életének kezdeti idejéből, hogy
szülei gyöngéden szerették egymást, így Ő egy békés, szerető
családban élhetett kisgyermekkorában, Kasztíliában, amíg édesapja élt. Utána édesanyjával sajnos
nagy szegénységbe kerültek és
nyomorogtak. János kamaszéveiben betegekkel foglalkozott egy
jezsuita rendben. A másokon való
segítés egész korán, 21 éves korában megérlelte benne azt, hogy
Istennek szenteli életét, így karmelita szerzetesnek jelentkezett.
Meglepő módon tanulmányai végén nem azért került válságba a
végső döntés előtt, mert félt a nehézségektől, hanem azért, mert a
fiatalkori életéhez képes túl kényelmesnek tűnt előtte a karmelita lelkiségben élők élete. Így a
sokkal szigorúbb karthauzi életmódot kezdte el tanulmányozni.
Ekkor jött a döntő találkozás Avilai Szent Terézzel, akiben pont ez
időben fogalmazódott meg a karmelita rend megreformálása. Isten csodálatos emberekben és
csodálatos találkozásokban jelenhet meg számunkra ennyire élesen.
Duruelo egy falucska a kasztíliai
pusztaságban – itt kezdte el János
három társával együtt a sarutlan
kármelita életet: intenzív ima, a
környező falvak lakóinak lelki-

reménységét” találta meg kitartása ajándékául.

pásztori gondozása, szigorú szegénység. A reform gyorsan terjedt, formációs házak nyíltak. A
még mindig fiatal János 1572-ben
újra csatlakozott Avilai Szent Terézhez; a „Madre” hívatta, hogy
segítsen neki az avilai Megtestesülés-kolostor irányításában. Ekkoriban körülbelül száznyolcvan
szerzetes nővér lakott itt, valamennyien csüggedt lelkiállapotban, szegényen – de nem önként
választott szegénységben –, és
rettegtek a reformtól. János tapintata és szelídsége nagy hatást
gyakorolt rájuk, és a közösség
mély megújuláson ment keresztül.
De nem volt ennyire egyenes és
nyugalmas János élete. Elkötelezettségéért többen haragudtak rá,
rátámadtak és börtönbe vetették.
Kilenc hónapig élt egy apró cellában embertelen körülmények között, ahogy maga fogalmazta:
mint a cethal gyomrában. Élete
további részében is sok sötét nap,
hónap év adatott meg Jánosnak,
aki talán pont emiatt tudta a lélek
sötét éjszakáját olyan apró részletességgel megfogalmazni és nem
csak a mélységet, hanem azt a
magasságot is, ami ebből fakadhat. A Szeretet és az ellene elkövetett erőszak, öröm és fájdalom
végig kísérte a szent életét, aki az
„éjszakában” „a nap fényének
-5-

Renátó atya egy csodálatos előadássorozatban mesél nekünk erről az útról, amelyet mi is végig
járhatunk, sőt, egy részét már végig is jártuk. Segítség lehet a legnagyobb sötétség idején annak a
befogadása, elfogadása és az abból való továbblépés. Közeledünk
a legsötétebb, leghosszabb éjszakához, december 21-éhez. Igazán
lélekemelő program, Keresztes
Szent János éjszakájáról hallani,
általa gazdagodni. A Youtube-on
rajta van az összes előadás: Béri
László Renátó OCD katekézise
Keresztes Szent Jánosról címen,
illetve a karmel.fejervari.hu/
Renato atya oldalon a hanganyag
egyben is megtalálható.
Forrás: Karmelita.hu

Kép: Keresztes Szent János rajza
az avilai Megtestesülés-monostor
múzeumában
FJ
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„Res nostra agitur! ” - „Ez a téma!”
Vegyük szemügyre, hogy mi a
téma a ministránsokkal! Hálát
adok, hogy templomunkban továbbra is zajlik a ministráns élet:
a plébánia-közösség számára látható, és kevésbé látható módon
egyaránt. Jóleső érzés számomra
is, hogy az oltárnál nem egyedül
vagyok vasárnaponként, hanem
mindig vannak ministránsok, akik
jönnek, hogy egészen közel legyenek Jézushoz a szentmisén.
Ez sok hívő számára látható.
Ugyanakkor van pár kevésbé látható dolog is: péntekenként tartjuk a leendő ministránsok képzését, a felavatott ministránsok továbbképzését.
Októberben, és novemberben is
volt közösségi alkalom: október
22-én Szent II. János Pál pápa
ünnepén közösen imádkoztuk a
templomban a rózsafüzért, együtt
ministráltunk, szentségimásáson
figyeltünk Jézusra, este pedig a
hittanteremben egy hamisítatlan
vatikáni estén vettünk részt:
Szent II. János Pál pápa életéről
tekintettünk meg egy rövid filmes

összeállítást, ettünk pizzát, és
Kívés Zoltán jóvoltából igazi pápás relikviákat foghattunk a kezünkbe.

Adventben a roráte misékre szeretettel várjuk a ministránsokat,
és egy közös Karácsonyozás is a
láthatáron van.

Legutóbb pedig november 20-án
szombat este a legújabb ABBA
lemezt avattuk fel.

Nem hagyjuk ABBA!

Rés nostra agitur - Ez a téma. Ez
a ministráns téma!
Bence a.

Arctalan személyesség

Maszkban élni korlátok közé szorít minket, elsősorban testi szempontból, de lelkileg is megkötözötté tehet. Keresztes Szent János
a megkötözött, börtönben, sötétségben eltöltött időszakot egészen meglepő dologra használja
fel, a fény keresésére. Gondoljuk
végig a következőket: ha úgy alakul az életünk, hogy le kell mondani egy rég várt programot, a
vírushelyzet miatt, akkor vajon
tudunk ebből engedni? El tudjuke engedni a terveinket, vágyain-

kat? Tudjuk-e a lényeget meglátni a történések mögött? Megérteni, milyen nagy dolgot teszünk
azzal, ha valakit megvédünk egy
lemondásunkkal? Tudunk szeretni a maszkkal? A maszk által? Ha
úgy vesszük fel ezt a sokszor kínzóeszköznek beillő, toalettünkhöz
már-már állandóan tartozó ruhadarabot, hogy öröm van bennünk,
hogy így esetleg megvédhetünk
Valakit valamennyire, akkor az
igenis szeretet a javából. Ha így
vesszük fel a maszkot, egészen
elviselhetővé válik, sőt észrevétlenné is. Arctalanságunk személyessé válik. Nem a külsőségekben, hanem a szívünkkel mosolygunk rá a szembejövőre.
-6-

Tehát. a mai szeretetdresszkódunk alap darabja: a maszk! <3

FJ

Péter-Pál Útján—2021. december

Fekete István: Decemberi hajnal
Ilyenkor megcsendesednek a hajnalok. Nem kóborol a szél, nem
vándorol az ördögszekér, és nem
repkednek száraz falevelek határról határra. A csillagok reszketve
nézik a Földet, ez az alsó világ
pedig némán figyel, és észre sem
veszi, hogy a dombok puha hátát
ádventi hangulattal hinti be a dér.
És szokatlanul korán nyílnak ki a
házak álmos ablakszemei, hunyorogva nézik a sötétséget, az elhervadt őszirózsák fonnyadt bokrát s
a foghíjas kerítést, amely csak
addig kerítés, ameddig a világosság ér.
Néhol kinyílik egy-egy istállóajtó, tej- és szénaszagú felhőt küld
az eresz alá, ahol verébék laknak
tollpárnás fészekben, ugyanakkor
alul besurran a dermedt éjszakai
levegő, amitől a kisborjú egészségeset prüsszent.
– Ne hozzak zsebkendőt? – kérdi
kajánul Bobori Mátyás, ámbár
szeretettel néz a borjúra, mert a
borjú szép, üsző és erős, szóval:
ilyen nincs is a faluban. Ezek
után előhúzza óráját, melynek
számlapján egy vonat is halad,
bodor füstöt köhögvén a levegőbe, megnézi a mutatókat, és meg
is hallgatja, mondván:
– Hüh! – és sarokba lökve a villát, siet befelé. Az asszony már
ott ül a konyhában. Ül és nem
szól semmit, bár inkább szólna…
– Egy perc – siet Mátyás, ez okból leveri a poharat az asztalról,
de a pohár nem törik össze. Vera
nézi a poharat, amint egyet ugorva a padlón egészségesen gurul
tovább, és dühös a pohárra, mert
nem törött össze. Nehézkesen
felkel, és felveszi a poharat.
– Ne hajuldozz!
– Még rá is lépsz, amilyen
vagy… már úgyis elkésünk.
– Mehetünk.

Odakünt sötét a világ, de nem
hideg. Mátyás karonfogja feleségét, mert nyálkás az út, s rövidesen trónörökös érkezik a Bobori
trónra.
– Csak dűlj rám nyugodtan, síkos
az út. Mennek. Itt-ott lámpa jár
előttük, s az asszonynak jólesik a
biztonságos férfikar.
– De hogy nem tört össze az a
pohár, pedig még ugrott is! Hát
igazán nem akarod Miklóst? Mátyás karja megkeményül.
– Nem!
Később a kar enged.
– Téged bántott meg, nem engem, hát azért.
– Bátyád mégis.
– Akkor is! Na, itt vigyázz, öreg
lépcsők ezek nagyon.
Vera nehézkesen totyog fel a lépcsőkön, aztán elengedi az ura karját, és lassan a helyére megy. Mátyás állva marad hátul, az oszlop
homályában.
A gyertyák már égnek, és a tömjénillat lassan felmelegedik. Az
öreg zászlók puhán állnak, a lépések koppanása ott marad a kopott
köveken, valami suttogás hullámzik a padok között, mintha érő
búzamezők suttognának a hajnali
szürkület széljárásában.
Mátyás nekidűl egy oszlopnak, és
a gyerekre gondol, aki lesz. Apjára gondol, aki volt, s a keresztelőre. – Fene ezt a Miklóst – Uram,
bocsáss meg! – Lám, miért kiabált rá Verára? Pedig milyen jól
hangzik: Miklós. Bobori Miklós.
De pendül a csengő, s az orgona
búgása elkapta a gondolatokat,
mint a folyó a falevelet. A zász-7-

lók is, mintha megbillentek volna, a gyertyák dárdája felágaskodott, mintha ki akarták volna
szúrni a Magasságok baldachinját, hogy jobban utat találjon az
ének:
„Harmatozzatok, égi magasok!
…”
Az öreg pap ide-oda járt az oltár
előtt, s Mátyás arra gondolt, amikor még ő ministrált. Nem is
olyan régen. Hát, múlik az idő…
Az orgona most csak úgy magának beszélgetett, mintha az imádságokat szedte volna össze a
templomban, és Mátyás megrezzent, mert valaki megbökte.
– Szerbusz… És mivel Mátyás
mérgesen nézett hátra, hozzátette:
– …te hörcsög!
De újra csendültek a csengők, a
két testvér letérdelt, s amikor felkeltek, Mátyás hosszan porolta a
térdét.
– Hát mi lesz a gyerek neve? –
suttogta bátyja kajánul és mosolyogva.
– Mint a többi lókötőé: Miklós,
de tisztességes keresztény katolikus ember nem a templomban
beszéli ezt meg… majd gyere
velünk.
A templom aztán lassan kiürült;
utoljára lépegetett Vera óvatosan
és komolyan, de arca szinte kifényesedett, mikor a két testvért
egymás mellett meglátta. Megfordult, nehézkesen térdet hajtott, és
belekarolt Miklósba, ahogy kimentek a templomból.
– Te merre mégy, Matyi?
És nevettek, és az asszony szeme
tele lett könnyel, ami talán abból
a harmatból volt, amit az égi magasok küldtek a sóvárgó, ősi
imádságra.
1954
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Poetica
Pilinszky János: A fényességes angyal is
Emlékezés egy világháborús karácsonyra

Az égbolt elsötétedett.
S akár a végítélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.
Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek,
az egész törékeny világ,
éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át
puhán és észrevétlen,
a hangtalan meginduló
és puha hóesésben,
akár a fényes pelyhek is
vigyázva földet értek,
a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.

Adventi kalendárium

Templomi hirdetések
- 2021.11.28-án Advent első vasárnapja lesz. Adventi roráté szentmisék hétköznap reggel 7 órakor fognak kezdődni a Péter-Pál
templomban.
- December 6-án, hétfőn 19.15-kor a „Volt katekumenek” számára
lesz találkozó a plébánián. Szeretettel várjuk őket.
- A héten Elsőpéntek lesz, a betegekhez a szokott időben megyünk.
- December 6-án közös filmnézésre szeretettel várjuk egyházközségünk tagjait a P'art Moziba. Eperjes Károly rendezésében a Magyar
Passió c. filmet tekintjük meg, melynek eredeti szövegét - Várnai
Péter prépost atya, plébániánk kedves emlékű lelkipásztora írt. A
moziterem befogadóképessége 75 fő, a részvételi költség ára: 1000
Ft. Jelentkezni december 5-e vasárnap esti miséig, a Péter-Pál
templom sekrestyéjében lehet.
- Hogyan készüljünk a karácsonyra – advent liturgiája és lelkisége
címmel liturgikus katekézis lesz csütörtökön este 7 órakor a plébánia hittantermében.
- A karitász szolgálat az idén is szeretne hozzájárulni a nehéz helyzetben lévő családok téli tüzelő vásárlásához. Akinek van lehetősége ebben segíteni, kérjük, hogy a templom közepén elhelyezett
perselybe helyezze el az erre szánt adományt, melyeket előre is
hálásan köszönünk!
- 2021.12. 05-én délután 17:00 órakor az Offline Centerben jótékonysági est lesz jeles képzőművészek és előadóművészek közreműködésével. A szép adventi lelki élmény mellett segítség is ez
mert a felajánlott adományok a karitász szolgálat céljait segítik.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
- December első hétvégéjén, pénteken, szombaton és vasárnap a
szentmisék előtt litániát végzünk.
- Megjelent a decemberi Adoremus, kapható a sekrestyében.

Kalendárum forrás: Katolikus Hittan ötlettár/ Tomasevné Molnár Katalin
Péter-Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 190. szám.
Felelős kiadó: Blanckenstein György plébános, Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.  26/ 312-545.
Cikkeket és észrevételeket szeretettel várunk: peter.pal.osvenyen@gmail.com Szerkesztő: Fodor Julianna, Rósáné Ütő
Csilla, Farkas Viktória .
lektorálta: Kapás Ferencné. Készült 150 példányban.
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