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191. szám

Gyöngédség Istenszülő Szűz Mária

„Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél.” Lk 1,30

Szűz Mária istenanyasága
A világi naptár első napja, január
elseje, a katolikus liturgiában Mária
istenanyaságának az ünnepnapja.
Már az apostoli hitvallásban megjelenik Mária és sajátos helyzete, sajátos anyasága. („születék Szűz Máriától”). A III. egyetemes zsinat, az
ún. efezusi zsinat (Kr.u. 431.) pedig
ünnepélyes formában ki is hirdette a
Mária istenanyaságáról szóló hittételt. Szűz Mária Isten anyja, hiszen
Jézus édesanyja, aki valóságos ember és valóságos Isten, a Második
Isteni Személy.
Nemcsak a katolikusok, hanem még
a protestánsok is elfogadják az
efezusi zsinat döntését. A nagy protestáns
teológus,
Karl
Barth egyenesen kijelenti: „ez a hittétel jelentős és szükséges, mint a
krisztológiai dogma kiegészítő kifejezése, mert tömören kimondja,
hogy Krisztus, aki anyától születik,
valóságos tagja az emberiségnek, de
ugyanakkor valóságos Isten, mert ez
a gyermek az Isten Fia; Mária tehát
Isten anyja.” Számunkra, katoliku-

sok számára ez a dogma, Mária istenanyasága a legjelentősebb Máriadogma. Ebből érthető meg a Szűzanya különleges helyzete az emberek között. Logikusan következik a
szeplőtelen fogantatás, ami Mária
áteredő bűn nélküliségét mondja ki.
A. Schmemann ortodox teológus azt
írja: „ha a Szentírásból semmi mást
nem tudnánk, csak azt, hogy Krisztusnak, az Istenembernek van egy
édesanyja, és ezt Máriának hívják,
ez az egyetlen kijelentés elég lenne
ahhoz, hogy az egyház szeresse és
tisztelje őt.” Mária születését és
gyermekkorát csak apokrif források
mondják el. Édesanyja Anna volt,
édesapja Joakim. Egész idősek voltak, mikor Isten megajándékozta
őket Máriával. Mária héberül Miriam. A Bibliában, az ószövetségben
Mózes nővérét hívták így. Jelentése:
Istentől szeretett. Ahogy Ferenc pápa is említette a NEK zárómiséjén,
hogy mi magyarok egészen különleges kapcsolatban állunk Szűz Máriával, saját elnevezésünk is van rá, Ő
nekünk a Boldogasszony anyánk.
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Szent Jusztinosz (†Kr.u.165), majd
Iréneusz (†Kr.u.202) fogalmazta
meg először a Mária és Éva közötti
párhuzamot. Mária az új Éva, aki
helyrehozza igenjével, amit előde
tett. Jézus az új Ádám, aki az ősbűn
ellenében az örök életet hozza. A
katolikus mariológia ma már egy
külön rész a teológiában, amely
Szűz Mária üdvtörténetével foglalkozik a Mária-dogmák alapján. Az
Egyház tanításában négy dogma
(hittétel) szól Isten Anyjáról.
Az istenanyaságról szóló dogmán
kívül megtalálhatjuk még Mária
szeplőtelen fogantatásának dogmáját, amely Mária áteredő bűn nélküliségére utal. Ezt december 8-án ünnepeljük, és 1854-ben mondták ki
hivatalosan. Ezen kívül, Mária örök
szüzessége is dogma. Ennek gondolata a II. században terjedt el. A IV.
századtól kezdve több zsinat is kimondja, megerősíti ezt a hittételt,
többek között a lateráni zsinat (Kr.u.
649.) és a második vatikáni zsinat
(Kr.u. 1964.). Mária mennybevétele
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a negyedik dogma. Ezt az ősi hitet
végül 1950-ben tették hivatalossá.
Augusztus 15-én ünnepeljük.
Mindegyik dogma Mária istenanyaságából következik, vagyis ez a
mariológia alapja. Lukács evangelista különösen kiemeli azt a tényt,
hogy Mária nagysága és jelentősége
nem annyira az anyaság biológiai
tényén alapszik, hanem azon az
„igen”-en, ami a hitéből fakad. Azért
mond igent, mert el tudja hinni,
hogy beteljesedik mindaz, amit az
angyalon keresztül Isten üzen neki.
Szent Ágoston is ezt emeli ki:
„Boldogabbnak mondjuk Máriát
azért, mert hitében magába fogadta
Isten igéjét, mint azért, hogy testében is hordozta őt.” A Szentírás egyszerű szavakkal fogalmazza meg:
megjelent egy angyal egy fiatal lánynak, és egy elképesztő képtelenséget
mondott neki. Ennek ellenére ez a
fiatal lány kimondta: legyen nekem a
te igéd szerint. Ezek után megtörtént
a megtestesülés. Így jöhetett Isten a

világba emberként, hogy végleges
megoldást adjon nekünk.
Vajon miért tudott igent mondani
Mária? Talán mert bűn nélkül volt,
és úgy jobban látta a lényeget? Talán
mert annyira meghatározó volt az
angyal jelenléte? Ezer kérdést vet fel
ez a történet. Vajon nekem van szerepem Isten tervében? Ha itt vagyok,
lennie kell. De vajon jól tudom mi?
Tudnék-e úgy igent mondani, mint
Mária? Akar-e tőlem Isten nagy dolgokat? Mi egyáltalán a nagy dolog?
Hogy szól hozzám Isten? Őt hallom,
vagy csak magamat?
Azt írja Dolhai Lajos atya, hogy:
„Az embert teremtő és üdvözíteni
akaró Isten Máriát bevonta abba a
megdöbbentően nagy drámába, ami
megtörtént az örök Isten és a teremtett világ között. Ha tehát fel akarjuk
fogni, hogy mit jelent Mária istenanyasága, akkor sohasem szabad ezt
az anyaságot pusztán biológiaifiziológiai eseményként néznünk,

hanem úgy kell tekintenünk, mint
hitének szabad, személyes, az üdvösség szempontjából is döntő megnyilvánulását.” Talán segítség számunkra ez a gondolat, hogy keressük az anyagin túli eseményeket,
amelyeket azután nem feltétlenül
kell szavakba foglalni és a materiális
világunkba illeszteni, hanem „csak”
meg kell élni.
XVI. Benedek pápa „jókívánsága”:
„A Boldogságos Szűz Mária közbenjárására gyújtsa meg bennünk is
a Szentlélek azt a tüzet, melyet az
emmauszi tanítványok is éreztek
lángolni magukban!”
Tiszta és szabad döntésekkel teli Boldog Új Évet!
forrás: Wikipédia, Rákoscsabai plébánia honlapja, Dolhai Lajos atya írása,
Kovács Zoltán atya A Magyarok Nagyasszonya mint „Eucharisztikus aszszony”

FJ

Évvégi interjú György atyával
Kedves György atya! Köszönöm,
hogy a karácsony előtti időszakban időt szakítottál a beszélgetésre. Ismét itt az esztendő vége.
Kérlek, oszd meg velünk, hívekkel
gondolataidat arról, hogyan zárod
a 2021-es évet!
Úgy érzem a tavalyi évet és az idei
évet is a pandémia határozta meg.
Szomorú tapasztalat volt, hogy be
kellett zárnunk a templomot, nem
jöhettek a hívek misére. Ebben a
nehéz helyzetben viszont közvetíteni tudtuk a szertartásokat, így az
internetnek, az elektronikus médiának az értékével is találkozhattunk.
Nagy öröm volt számomra, hogy
Ausztráliából, Kanadából, Brüszszelből jelentkeztek plébániai hívek, hogy be tudtak kapcsolódni a
szentendrei szertartásokba. A közvetítéseknek köszönhetően, volt
1800 fős megtekintése is egy-egy
szentmisének.
Az online szentmise közvetítések
veszélyével is találkoztam, elké-

nyelmesedtek az emberek. Ez nem
csak az én szomorú tapasztalatom,
hogy a hívek körülbelül egyharmada elmaradt a szentmisék látogatásától. Bízom benne, hogy nem véglegesen maradnak távol!
Azt is hozzá kell tennem, hogy ez
az időszak nyugalmasabb volt, többet tudtam elcsendesedni, imádkozni, olvasni.
Személyes életemre vonatkozólag,
tavasszal hetvenéves lettem, most
már én is hetvenkedhetem. Mérföldkőhöz ért az életem, amiért
visszatekintve hálát adtam sok
mindenért, bocsánatot kértem az
Istentől azokért, amiket nem jól
csináltam, egyfajta számvetést tartottam. A karantén időszakban volt
a születésnapom, így tudtam, hogy
nem tudok a hívekkel együtt ünnepelni. Testvéreimet meghívtam
ebédre, szűk családi körben ünnepeltünk. Ekkor meglepetésként a
plébánia udvarán köszöntött fel a
képviselőtestület és a Házas Hétvége közösség. Jól esett a hívek sze-
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retetét ilyen módon megéreznem,
megható élmény volt az egyházközség köszöntése.
Az év kiemelkedő eseménye volt
Eredics Gergő pappá szentelése és
újmiséje, majd a Szent András iskola udvarán rendezett agapé a fiatalok zenélésével. Emlékezetes nap
volt mindenki számára, aki részt
tudott venni rajta. Gergő a második
fiatal közösségünkből Tihanyi Peti
után, aki a papi hivatást választotta,
s mi büszkék vagyunk rájuk, ők a
„mi kutyánk kölykei”, ahogy szokták mondani.
Ebben az évben, szintén nyár elején volt egy szomorú búcsúzásunk
is, Németh Kristóf Keszthelyen
folytatja tovább munkáját. Személyesen nagyon hálás vagyok Kristófnak, kedves unszolásával rávett,
hogy nyissak a közösségi média
felé, megjelentünk a Facebookon,
Instagramon, vele kezdtük meg a
közvetítéseket.
A nyár kezdetén újra kinyithattuk
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templomaink kapuit, megindult az
élet. Egy év kihagyás után újra lehetett úrnapi körmenetet járnunk. Egyfajta visszatalálás örömeként éltem
meg az ünnepet a gyönyörűen feldíszített oltárok, szőnyegek méltók
voltak az Úr Jézus jelenlétéhez.

voltak jelen, hittel, fegyelemmel
vettek részt. Úgy gondolom, hogy
az Eucharisztikus Kongresszus kegyelmi hatásának következménye
volt ez. Nagyon bízom benne, hogy
a Jóisten kegyelme árad a világban,
a gonosz munkálkodása ellenére.

Idén volt bérmálás is, szép létszám- Novemberben, Szent Márton napjához kapcsolódóan a németes osztámal.
lyok német nyelven a templomban
Kívés Zoli vezetésével ebben az felidézték Szent Márton életének
évben is volt Karitász tábor, ami fontos epizódjait, és lampionokkal,
nemcsak a résztvevőknek, hanem a énekszóval járták a város utcáit.
segítőknek is hatalmas élményt
nyújtott és nyújt. Hosszú évek óta Kevés szó esik róla, bár biztos soegyre több fiatal visszatérő segítője kaknak feltűnik, hogy a Péter-Pál
van Zolinak.
templom tetőszerkezetét felújítottuk. A munkák egy szakasza befejeIdén, két év kihagyás után, újra meg ződött, sajnos még nincs teljes egétudtuk szervezni az egyházközségi szében vége a felújításnak. Ha egytábort. Új helyszín, Mátraverebély- szer befejezzük, tartunk egy nagy
Szentkút adott otthont egyházközsé- ünnepséget, hálaadást tenni.
günknek, nagyon szép, átimádkozott, megszentelt hely. 160-an gyűl- Hála és öröm van bennem a 2021
tünk össze, amire nem számítottam. évet illetően.
Talán a létszám is jelezte, hogy hiányzott már a szíveknek-lelkeknek a Milyen terveid vannak a jövő évet
közöségi lét. Mindenki boldog volt, illetően?
jól érezte magát, kulturált helyen,
Ferenc pápa meghirdette a 2023-ig
nagy szeretettel fogadtak a vendégtartó szinódust, ebbe szeretnénk belátóink. Én úgy éltem meg, hogy
kapcsolódni. Ez egy megújulási fotalán ilyen jól még sohasem sikerült
lyamat, amiben a világ összes katoa tábor.
likus közössége átgondolja, miben
Minden tanévben indul új ministránsok felkészítése, akiknek tavaszszal a nagyböjtben történik az avatása, idén újabb tagokkal bővült a
ministránsok közössége. Szép, hogy
a régiek, a nagyok, kamaszok és a
fiatal felnőtt ministránsok is jelen
vannak az oltár szolgálatában, a roráte szentmiséken vezetőként segítik a kisebbek munkáját. Természetesen nyáron volt ministráns tábor
is.
A tanév kezdetén Csobánkára zarándokoltak híveink. Idén a szokásosnál kevesebben vettek részt, viszont így családias hangulatban zajlott. Bence atya gyengélkedett, így
én tartottam Szentkútnál a szentmisét.
Három elsőáldozás volt, az első az
Eucharisztikus Kongresszuson, kettő pedig a Péter-Pál templomban.
Mindkét szentendrei elsőáldozás
nagyon meghitt, bensőséges volt, a
gyerekek és szüleik teljes átéléssel

A kórházban pedig megtapasztalhattam, hogy a jelenlétemmel tudtam hatni betegtársaimra, mondhatni térítettem őket. Az egyik szobatársam büszkén ateistának vallotta
magát, de mikor a műtőbe tolták,
kétségbeesve nézett rám és kérte:
„Atyám, imádkozzon értem!” Mikor
visszajött, azt mondta, hogy érezte
az imáimat. Nem tudom, mi lesz
vele, de valami megindult benne az
Isten kegyelme által.

Megható volt az a rengeteg imádság
és szeretet, ami eljutott hozzám betegségem kapcsán. A betegségemben nem a szenvedést éltem át, hanem az Isten jelenlétét, kegyelmét,
lehetne változtatni, mi tetszene még fantasztikus mivoltát. Nekem ininkább az Úrnak. Úgy látom, ez kü- kább egy lelkigyakorlat volt a kórlönösen aktuális ma, mert rengeteg házban eltöltött idő.
bűn vesz minket körül a világban,
többek között halálos bűnöket ma- Kicsit túlvállaltam magamat az
gasztalnak értékként. Terveztem utóbbi hetekben, két szemműtéten
egy egész napos kihelyezett ülést estem át ősszel, aztán pedig egy
tartani a képviselőtestülettel Cso- többnapos lelkigyakorlatot tartotbánkán a segítő nővéreknél, de a tam, ez okozta a rosszullétemet.
rosszullétem meghiúsította a terve- Ezért most megpróbálok visszavenni a tempómból, lelassítottam. Elnéinket. De ami késik, nem múlik.
zést kérek emiatt, nem tudok most
Meg szeretném kérdezni ennek kap- annyit vállalni.
csán, hogy van az egészséged,
György atya? Mit tudhatunk az Boldog Új Évet kívánok mindenkinek, kezdjük örömmel, lelkesedésegészségi állapotodról?
sel, hittel, reménnyel a 2022-es
Advent első hetében rosszul lettem évet!
a reggeli szentmisén. Nagy riadalom volt akkor, szegény iskolások,
akik jelen voltak, nagyon megijedKöszönöm a beszélgetést! Az egytek. Sírva mesélték a történteket az
házközség nevében békés, egésziskolában. Mikor néhány nappal ségben gazdag új esztendőt kívákésőbb találkoztak velem az utcán, nok!
soha nem hallott hangerővel, derűs
arccal
zengték
felém
a
„Dicsértessék”-et.
RCS
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KARÁCSONY 2021.
A tavalyi és idei évre rányomta a bélyegét a vírushelyzet. Sajnos ez az ünnepek rovására is történt,
történhet. Szeretnénk megosztani veletek, hogy a plébániánkon melyik közösség hogyan ünnepelt
idén karácsonykor! Körkérdésünkre az alább válaszokat kaptuk, ezekkel a kedves megemlékezésekkel szeretnénk ötletet adni, hogy is lehet biztonságban, mégis együtt ünnepelni!

Házashittan közösségek élete a járvány idején
Az ember alapvető lételeme a valahova való tartozás. Ugyanis az emberi természethez hozzátartozik,
hogy nemcsak egy sziget, egy önálló
személy, hanem egyben társas lény
is. A másokhoz való kapcsolódás
alapigényünk, amely nélkül nem élhetünk teljes életet. Katolikus közösséghez tartozás azt is jelenti, hogy
aktívan részt veszünk az Egyház életében. Felelősségteljes küldetés; része lenni egy közös jónak, ami élményekkel, emlékekkel gazdagít. Egy
katolikus közösség bármely életállapotban és életritmusban megerősítő,
inspiráló lehet életünkre.
Az elmúlt két évben három új házas
közösség alakult a plébánián. Az
alábbi sorokon betekintést kaphatunk
életükbe.

……
Házas közösségünk 2019-ben egy
februári szentmisét követően alakult
meg a közösségbe vágyók legfiatalabb párjaiból. Már az alakuló ülésen
izgalmas dilemmánk adódott, ugyanis az egyik házaspár bár életkorát
tekintve (28) ebbe a csoportba illett
volna, életállapotukat tekintve (3
kisgyerek) a még gyermektelen kortársak helyett egy másik kiscsoport
problémáival is tudtak volna azonosulni. Végül a kortárscsoport nyomása tűnt erősebbnek. Nem kellett várni
az év végéig és 3 baba is született a
közösségbe, vagyis az élethelyzetek
egészen összeértek.
Téma tekintetében eleinte Gottman:
A jól működő házasság 7 alapelve
című könyvét igyekeztünk feldolgozni. Alkalmanként egy alapelvet
próbáltunk meg átvenni. Egy idő
után elkezdtek akadozni a könyv
kínálta beszélgetések, a témák nem
annyira kapcsolódtak a gyakorlati
problémáinkhoz. Talán egy fejezet
túl sok is volt egy alkalomra… 2020
közepére – némiképp a Covid miatt
is – koncepciót váltottunk. Mindig az

aktuálisan készülő pár döntött a témáról, illetve az éppen megélt helyzeteket és nehézségeket hoztuk be az
egyébként többnyire online megtartott alkalmakra. A Covid egyébként
meglátásom szerint – bár furcsa kimondani kifejezetten jót tett a közösségnek. Ugyanis a sok kisbaba
(újabb 3 gyermekszületés) miatt sokan talán nem tudtunk volna jelen
lenni személyes alkalmakon, így viszont könnyebb volt megoldani a
jelenlétet. Nem volt rossz a szabad
témafelvetés és a járványügyi ventilláció, de érződött a koncepció hiánya, idén ezért egy családokat segítő
egyesület házastársaknak szóló tanfolyama alapján folytatunk beszélgetéseket.
Technikailag mindig más házaspár
lát vendégül. Van külön imával készülő és külön témával készülő pár.
Összességében elmondható, hogy
nagyon könnyen tudunk kapcsolódni
egymáshoz, és szerencsére nemcsak
a bőven adódó hasonló élethelyzetek
(gyerekek, napi rutin, költözések,
építkezések) miatt. Számomra áldás
ebbe a közösségbe tartozni.
Asztalos-Vukov Barbara
……
Kis csoportunkat megviselte a járvány: nagyon hiányoztunk egymásnak! Két hetente találkoztunk, igyekeztünk komolyan venni az online
alkalmakat. Azonban hiába próbáltunk meghatározott tematika alapján
haladni, legtöbb szó az aktuális helyzetről esett. Mindenkinek jól esett
elmondani, hogy hogy van, mi minden történt vele. Jó volt legalább a
képernyő előtt ülő sorstársaknak elmondani mennyire nehéz egyszerre
dolgozni, háztartást vezetni és matekórát adni (egyszerre több gyereknek). Szeptemberben elkezdődött és
(folytatódott is) a tanév, és a lassan
normalizálódott helyzetben a szoká-
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sos találkozásaink is folytatódtak.
Kéthetente, mindig másnál leülünk
két órára, és lassan tudunk másról is
beszélni.
Z. Zolnay Eszter
……
Szerettünk volna egy olyan közösséghez kapcsolódni, ahol az azonos
életállapot (fiatal, kisgyerekes házaspárok), a helyi kötődés (SzentendrePomáz-Leányfalu), valamint a mély
lelki tartalom igénye közös a tagokban. Plébániai és regnumi ismerősöknél rákérdezve hamar kiderült,
hogy sokan keressük ugyanezt, így
egy-két hónap egyeztetés után 6 házaspárral elindítottunk egy új házas
közösséget, 2021. októberében. Idén
3 hetente tervezünk találkozni péntek
délutánonként családoknál, a covid
miatt jelenleg maszkban. Lazább és
komolyabb alkalmakat tervezünk
váltásban, valamint 1-2 családos kirándulást is el tudunk képzelni. A
lazább alkalmakon az ima után
„kivel-mi-van” beszélgetés és játék
lesz, a komolyabbakon pedig ima,
valamint egy mélyebb téma közös
feldolgozása. Idénre egy Schönstattfüzetet választottunk a komoly alkalmak vezetéséhez. A közösség koordinálását minden évben egy házaspár
vállalja el, idén mi kezdtünk. Az alkalmakra készülésekből, feladatokból és a közösség építéséből pedig
mindenki kiveszi a részét. Az első
alkalmak jól sikerültek, jó volt megélni, hogy egymást hol jobban, hol
még egyáltalán nem ismerő emberek
milyen könnyen kerülnek közös nevezőre, ha megvan a közös érdeklődési kör, cél, és a közösségben
(regnum, cserkészet, Emmánuel,
Schönstatt) való mozgás rutinja.
Amint
sikerül
összeszervezni,
György atya áldását is kérjük a közösségünkre!
Lang Andris és Lang-Pirityi Panni
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A szentendrei házashétvégés régió karácsonya
December 11-én este tartottuk szentendrei régiónkban Jézus eljövetelének ünneplését. Az alkalmon 23 pár,
fiatalok és idősebbek vettek részt a
Zoom alkalmazás segítségével. Az
alkalmat régiófelelőseink, Gregor
Ági és Gábor tették keretbe bevezető
és lezáró gondolataikkal. Meghallgattuk Kelemen László, budakalászi
plébános atya megható és felemelő
személyes adventi gondolatait, majd
az ez évben felelős kontaktcsoportunk karácsonyi ajándékát

vehettük át: egy a szentendrei PéterPál templomban előre felvett műsort
karácsonyi novellákkal, gitáros énekekkel és személyes beszámolókkal
a csoport tagjai részéről.
A találkozóhoz ismét professzionális
Zoom-adminisztrátori
segítséget
kaptunk a Gregor családtól, nagyon
hatékonyan, és jól működött a technika. A fenti programot követően
kiscsoportokra osztott minket a
Zoom segítségével a szervező csapat

(előre kidolgozott felosztással), csoportonként 4-5 párral, amely az alkalom utolsó eseménye is volt egyben.
Itt nagyon megható és bensőséges
megosztások születtek, amelyre így
kisebb körben is lehetőség nyílt.
A későbbi visszajelzések alapján
sokunk számára ez az alkalom az
addigi adventi készületünk csúcsa
volt.
Varga-Bozsai házaspár

A szentendrei Regnum Marianum karácsonya
Régi szokás, hogy a karácsonyozást
a népek a szabadban tartják. Ezt a
hagyományt gond nélkül tudtuk idén
is tartani, a különbség, a nehézség
abban volt, hogyan tudnak együtt

enni a népek az ünneplés alatt. A
korábban, ősszel bevezetett szabályunk az volt, hogy a heti alkalmakon ne legyen közös étkezés, kirándulásokon is a szokásos mód helyett

(mindenki beadja a közösbe, amit
hozott és utána abból választ) mindenki a sajátját ette, ez lett a megoldás a karácsonyozásokon is.
Perneczky Miklós

A dr. Kucsera Ferenc kisközösség karácsonya
2009. évben alakult, többségében
idősebb testvérek közössége, akik
alpha tanfolyamot végeztek. Az eltelt időben csatlakoztak hozzánk
későbbiekben is testvérek, akik szintén alpha tanfolyamot végeztek.
Több mint tíz éve együtt imádkozunk sok-sok imaszándékra. Vannak
olyan testvéreink, akik lélekben vannak velünk vagy azért, mert egészségileg akadályoztatva vannak az alkalmaink helyszínére eljutásban,
esetleg állapotbeli kötelezettségeiket
végzik, vagy más városba költöztek,
vagy az Úr hívta magához őket.
Idén karácsonykor, illetve még az
adventi időben tartottuk a hosszabb
téli szünet előtti utolsó imaösszejövetelünket az utóbbi időben szokásos helyszínen, az egyik testvérünk
lakásában. Ezen az összejövetelen a
hálaadás volt a fő témánk. Elénekeltük a TE DEUM-ot, köszöntöttük énekkel a Szűzanyát, tudatosítottuk, hogy Jézus velünk van. Majd a
jelenlévők sorra megosztották egy-

mással, hogy miért adnak hálát
Urunknak, Istenünknek.
A befejező rövid imát követően a
templomba mentünk, hogy a rózsafüzér imában, és a legszentebb imában, a Szentmisében együtt lehessünk,
együtt
adhassunk
hálát Egyházközösségünk többi testvérével.
A következő évben is nagyon várjuk, hogy ismét elkezdődhessenek az
imaösszejöveteleink.
Szeretnénk
január vége felé folytatni a heti öszszejöveteleinket, hogy újra együtt
tudjunk imádkozni sok-sok imaszándékra, erősítsük egymás hitét az életünkben megélt csodák elmondásával, megosztásával. A Szentlélekre
bízzuk, hogy milyen tanítási témákról beszélgessünk (térjünk-e vissza a
régebben vett tanításokra, vagy beszélgessünk olyan témákról, amelyeket a testvérek vetnek fel). Hisszük,
hogy ha ketten-hárman összejövünk
Jézus Krisztus nevében, akkor Jézus

velünk van, és olyan jó Vele lenni,
szeretetét a közösségünkben is megérezni. Fontos ez számunkra az
egyéni imáink mellett, mert a közösségben megélt imák, megosztások
erősítik hitünket, reményünket és
szeretetünket, amit így tovább tudunk vinni családjainkba, Egyházközségünkbe, s mindazok felé, akikkel életünk során találkozunk.
Fogadjátok szeretettel ezt a néhány
sort a dr. Kucsera Ferenc imaközösség belső életéről, imádkozzunk egymásért a továbbiakban is, hogy a
mennyben is együtt adhassunk hálát,
és dicsőítő éneket zenghessünk Teremtő Istenünknek, a mennyei Atyának, megváltó Urunknak, Jézus
Krisztusnak, és a minket sok ajándékkal, talentummal ellátó Szentlélek Úristennek, vagyis a Szentháromság egy Istennek! Irgalmasságnak szent Anyja, Szűz Mária könyörögj érettünk!
Medveczky Gábor

Jubiláns házaspárok megáldása
Szent Család vasárnapján sokévi
hagyomány, hogy György atya megáldja a jubiláló házaspárokat.
György atya felkérésére a házas hittan közösség felelőseként én és a
családom volt az esemény házigazdája. Idén is sokan, több mint 25
házaspár jött el a fél tizenkettes
szentmisére.
A szertartás után a hittanteremben

egy pezsgős koccintásra is összegyűltünk. György atya kedves szavakkal méltatta a házaspárok hűségét és állhatatosságát. Sorban elhangzott, ki hányadik évfordulóját
ünnepli. A legifjabb jubiláns pár az
5., a legkitartóbb a 65. házassági
évfordulóját ülte az idén. A pohár és
csekély sós harapnivaló mellett rövid beszélgetést folytattak egymással
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a házaspárok. Megerősítő látni és
megtapasztalni, hogy szentségi házasságunk örömeiben és nehézségeiben, hétköznapjaiban és ünnepeiben
nem vagyunk egyedül, a Jóisten
mellett a közösség tagjai is támaszaink lehetnek.
Rósa Csilla
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Karmeliták karácsonya Szentendrén
Havonta kétszer szoktunk találkozni
személyesen a közösség tagjaival,
idén ez az együttlét adventben, december 14-e, keddre esett. Ez a nap nekünk kármelitáknak különösen is fontos, mert Rendünk férfi szerzetesi ágának reformátor „atyja” és egyházdoktor – Keresztes Szent János áldozópapnak ezen a napon van az ünnepe.
Kilenceddel készültünk és szentmisével ünnepeltünk, utána a Kolping Házban a karácsonyi várakozás hangulatával tettük meghitté a találkozást. Arra

vágytunk, hogy a megtestesülés szent
titkát és a várakozás örömét közösségben, együtt tapasztaljuk meg Isten
jelenlétében a Szűzanyával. Először
gyertyafény mellett karácsonyi énekeket daloltunk, majd a közös imádság
után megajándékoztuk egymást egyegy adventi gondolattal. Amikor az
„ismeretlen testvérnek” készített meglepetéscsomagot bontottuk ki egyesével, a Szentlélek örömét és áldását
mindnyájan kivételes kegyelemnek
éltük meg; ahogyan Szent Péter első

Szűz Mária Keresztények Oltalmáról
nevezett Világban Élő Kármeliták Közössége, Szentendre
Fogadjátok szeretettel egy ifjú szentendrei tehetség, Lászay Lili versét! .
Lili 12 éves, verseket és novellákat
ír, és jelen állás szerint író szeretne
lenni.

Pásztorjáték újratöltve 2021.
"Aki karácsony titkát nem értette meg,
az a keresztény lét lényeges elemét
nem értette meg. ... A grecciói barlangban a Szent Éjszakán Ferenc utasításai szerint ott állt az ökör és a szamár is. Azt mondta ugyanis a nemes
Jánosnak: „Teljes valójában fel akarom eleveníteni a betlehemi kisded
emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel akarom szemlélni gyermeki
korlátoltságának kényelmetlenségeit,
látni akarom, hogyan helyeztetett a
jászolba, és hogyan feküdt az ökör és a
szamár előtt a szénán". (XVI. Benedek
pápa)
Aki már egyszer is igent mondott
György atya vagy segítői hívásának,
tapasztalhatta, milyen belső és külső
élményeket hoz a közösség bármilyen
szolgálata: kezdetben a kötelesség és
meggyőződés visz, majd egy váratlan
ponton áttör a számító énünkön valami
mélyebb, teljesebb valósága a szeretetnek. Így történt most is, valamikor
december elején, amikor Apáthy Laci
hívott az egyházközségi pásztorjátékba epizodistának. Kényelmetlen próba
-időpontok, program-torlódás, energiátlanság, külső sötétség, belső homály,
alkalmatlanság érzése, késve érkezés,
stb. Gyerekként sokszor szerepeltem
misztériumjátékokban, most egészen
más volt, a felnőtt ember hitét megszólító világba csöppentem, ahogy a
(fél)profikkal és amatőr sorstársaimmal elkezdtük a próbákat. Egy mikrofon, a szövegtanulás, vagy a rendezői
utasítások befogadása nem sokban
különbözik a fakanállal vagy más eszközzel való szolgálattól. Az extrát itt
Jézus és Mária egyik legemberibb pil-

levelében írja: „Miután lelketeket az
igazságnak engedelmeskedve már
megtisztítottátok az őszinte testvéri
szeretetre, figyelmesen szeressétek
egymást, szívből. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek
újjá az Isten élő és örök szava által.” (1Pét 2, 22-23)

Lászay Lili:
Az ember fohásza
Isten a kályha, ki meleget ad,
Isten a ház is, ki menedéket ad.
Isten a fény, hogy el ne tévedjünk,
Földi poros úton nehogy elessünk.
Isten a kenyér, mi éhségünk csillapítja,
Isten a víz, mi szomjunkat oltja.
Isten a barát, ki segít hogy felállj,
Isten a szó, mi hív: nehogy megállj!

lanata, Jézus születésének eljátszása
adta. Volt, aki pásztorként vagy királyként térdelt Jézus elé, Kívés Zoli
Józsefként a Szentcsaládot terelgethette, és nekem mesélőként szerencsém
lehetett a Szűzanyát felkonferálni.
Hetente négyszer. Az Oltáriszentség
és társaim előtt. Szavakba nem foglalható élménysor ez, hasonló lehetett,
mint Szent Ferenc grecciói igyekezete.
Hálás vagyok érte Istennek és helyi
bizalmasainak.
Az előadás énem felszínén már szinte
üres volt, ki-ki tette dolgát. Ugyanakkor jó, nagyon jó részének lenne valami öröknek, jelentősnek és nagynak:
ahogy Isten megszületik az egyes emberek életében a hit által valóságosan
és örökre.
Előházi Attila
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Isten az élet, mert bennünk él,
Isten a halál: magához hív.
Isten az ünnep, hol őt dicsérjük,
Egyszülött fiának születését ünnepeljük.
(2021)
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Ministránsok karácsonya 2021.
Életem első ministráns karácsonya
volt. „Alszik a város” - oztunk a legelején. Utána megjött a pizza. Volt
húsgolyós és négysajtos pizza is.
Közben Mr. Bean-t néztünk. Utána
megnéztük Jákob rabbi kalandjait.

Azt mondták a bátyáim, hogy ők is
látták régebben, így most már én is
utolértem őket. Nekem nagyon tetszett a Jákob rabbi kalandjai! Azt
mondtam anyukámnak, hogy jöjjön
értem ½ 10-kor, de olyan jó volt a

hangulat, hogy még maradtam. Az
volt a legjobb, hogy sokan voltunk,
és az, hogy itt mindenki jó fej! Nagyon köszönöm Zének és Bence
atyának ezt a vidám estét!
Marót Boldizsár 4. osztályos tanuló

” TÖBBÉ NEM MEGYEK TEMPLOMBA!”
Egy férfi odament a paphoz és kijelentette: - Atyám, többé nem megyek
templomba! - Miért? - Kérdezte a
pap. A fiatalember így válaszolt: Óó, hát... mindig látok olyan embereket a templomban, akik folyton
sutyorognak, akik elkalandoznak és
nem is figyelnek oda a misére, sőt,
sokszor láttam telefonozó embereket
is. Sorolhatnám még, hogy mennyi
téves dolgot láttam a templomban,
szentmisén. A pap így válaszolt: Értem, de mielőtt végleg elhagynád
a templomot, egy szívességre szeretnélek megkérni! – Rendben, válaszolta férfi kíváncsian. - Mit kell
tennem? – Adok Neked egy vízzel
teli poharat, és ezzel körözzél folyamatosan a karzaton, miközben lent
én misét tartok. Jól vigyázz, hogy

egy csepp vizet se önts ki a pohárból. Ez után végleg elhagyhatod a
templomot. A fiatalember először
furcsállta a kérést, de teljesítette. Jó
párszor megkerülte a karzaton levő
széksorokat, úgy, ahogy azt kérte
tőle a lelkész. - Kész vagyok. –
Szólt a papnak büszkén a mise végén. - Erre a lelkész ezt kérdezte: Miközben a köröket róttad, láttad,
hogy a templomban sutyorognak az

emberek? - Nem, nem láttam egyet
sem. - Láttál olyan arcot, aki elkalandozott volna? - Nem, nem láttam.
- Felelte újra a fiatalember. - Láttál
valakit, aki a mobiltelefonját nézi? Nem. - Tudod, miért? Mert a vízzel
teli pohárra koncentráltál, hogy egy
cseppje se folyjon ki. Ugyanez van
az életünkben is. Amikor a mi Urunk
Jézus Krisztusra koncentrálunk, akkor nem lesz időnk meglátni az emberek hibáit.
AKI AZ EMBEREK MIATT
HAGYJA EL A TEMPLOMOT,
SOHA NEM JÉZUS MIATT JÁRT
ODA!
Forrás: Katolikus Hittan ötlettár/
Sebestyén Márton

Erdő Péter mutatta be az eucharisztikus kongresszus emlékkönyvét és a 12
hírnök interjúkötetét
A Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia (Mátyás-templom) dísztermében december 10-én mutatták be
az eucharisztikus kongresszus emlékkönyvét A találkozás címmel,
valamint az Ők tizenketten – Beszélgetések az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeivel című interjúkötetet. A kettős
könyvbemutatón részt vett Erdő Péter bíboros, prímás, és jelen voltak a

világesemény hírnökei. Ma már senki előtt sem kétséges, hogy nagy sikerű és gyümölcsöző volt az idén
Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
(NEK). Azt is tudjuk, hogy a világjárvány kitörése miatt egy évvel el
kellett halasztani a világeseményt, s
az előkészítés utolsó munkálatai helyett a be- és elzárkózás kényszerű,
veszteségekkel, tragédiákkal tűzdelt
időszaka következett. Ám voltak
tizenketten, akik 21. századi apostolokként vállalták, hogy a karantén
idején is buzdítják az embereket,
tanúságot téve Krisztusba vetett hitükről. Ők tizenketten – Beszélgetések az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnökeivel a címe
a világeseményhez kapcsolódó, most
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megjelent egyik kötetnek, amelyet a
budai Várban mutattak be. Baricz
Gergő zenész, Böjte Csaba ferences
szerzetes, Csókay András idegsebész, Dolhai Attila színész, Kubik
Anna színész, Lackfi János költőműfordító, Petrás Mária népdalénekes-képzőművész, Pindroch Csaba
színész, Sena Dagadu zenész, Szalóki Ágnes népzenész, Szikora Róbert
zenész, valamint Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató a küldetésükhöz Erdő Péter bíboros, prímás kezéből vették át a megbízólevelet, s azután járták az országot, a Kárpátmedencét, lelkesítve, reményt adva a
hívőknek. Önkéntes munkájuk nagyban segítette a kongresszus sikerét.

Magyar Kurír
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Poetica

Templomi hirdetések

Kányádi Sándor:

- Január 3-án a volt katekumenek, január 6-án,

Csendes pohárköszöntő újév reggelén

csütörtökön, pedig a katekumenek számára lesz

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

találkozó a Plébánián 19.15 órakor.
- Vízkereszt ünnepét csütörtökön, január 6-án,
fogjuk megünnepelni. Kötelező ünnep ez a nap.
Reggel ½ 8-kor, 9 órakor és 18 órakor lesznek.
Mind három szentmise a Péter-Pál templomban
lesz megtartva.
- Pénteken, Elsőpéntek lesz a betegeinkhez a
szokott időben megyünk.
- Jövő vasárnap Urunk megkeresztelésének ünnepét üljük.
Áldott boldog Újévet kívánunk minden kedves
testvérünknek.!
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